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Kdo na trůnu vystřídá bikerku Veroniku Kubínovou, plavkyni 
Vendulu Duškovou (na snímku) a stolního tenistu Antonína 
Gavlase? Návrhy na ocenění nově přijímá Česká unie sportu do 
31. ledna. více na straně 8

Sportovec Karlovarského kraje roku 2018

Dvaadvacet významných osobností ocenil kraj v rámci oslav 100. 
výročí vzniku samostatné Československé republiky. Jména vzešla 
z ankety pro veřejnost.
 více na straně 3

Probouzí v kraji život, jsou součástí naší historie

ZPRÁVY Z KRAJE 
Karlovarská anesteziologie 
bude mít nový izolační box
Stavba nového izolačního boxu 
odstartovala na Oddělení an-
esteziologie - resuscitace a in-
tenzivní medicíny Nemocnice 
v Karlových Varech. Ten doplní 
stávající tři boxy které již nemoc-
nice má. Izolační boxy slouží 
k oddělení pacientů s infekčním 
onemocněním v akutním stavu 
vyžadujícím anesteziologicko-
-resuscitační péči od ostatních 
pacientů. Tím se zamezí riziku 
případného šíření onemocnění. 
Náklady na vznik nového boxu 
jsou hrazeny z rozpočtu vlast-
níka nemocnice Karlovarského 
kraje, a činí včetně DPH 1,9 mi-
lionu korun. Práce by měly být 
dokončeny v závěru ledna. Ne-
mocnice se tímto omlouvá paci-
entům i návštěvám za dočasné 
zvýšení hlučnosti a případná 
omezení v průběhu stavby. 
 (KÚ)

Postiženému děvčátku 
pomůže veřejná sbírka
Natálka Hajduová trpí od naro-
zení dětskou mozkovou obrnou. 
Děvčátku pomáhají léčebné 
pobyty v lázních Klimkovice, 
které jsou ovšem velmi náklad-
né a rodina si je nemůže vzhle-
dem ke špatné finanční situaci 
dovolit. Vedení Karlovarského 
kraje se proto rozhodlo, že Na-
tálce pomůže a vyhlásí pro ni 
veřejnou sbírku. Rodiče Natál-
ky jsou velmi stateční a snaží 
se s onemocněním, které se 
nejčastěji vyskytuje u předčas-
ně narozených dětí, bojovat ze 
všech sil. Veškerý svůj volný čas 
a peníze vyměnili za naději, že 
jejich holčička bude žít plno-
hodnotný život. Díky neustálé 
péči a každodennímu cvičení se 
Natálku podařilo rozpohybovat 
natolik, že se po několika letech 
dokáže pomocí speciálních ber-
liček postavit na vlastní nohy. 
K tomu všemu však nestačí jen 
nekonečná péče a úsilí rodičů, 
ale velmi potřebné jsou i lázně. 
Finanční prostředky můžete vlo-
žit do zapečetěných sběracích 
pokladniček umístěných v re-
cepci budovy A Krajského úřadu 
Karlovarského kraje, Závodní 
353/88 Karlovy Vary. Poklad-
ničky najdou zájemci také na 
všech akcích pořádaných Karlo-
varským krajem, přispět lze také 
na speciální bankovní účet: 115-
8415450237/0100.   (KÚ)

KRAJSKÝ ÚŘAD 
KARLOVARSKÉHO KRAJE 
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Fax (podatelna): 353 331 509 
Datová schránka:  siqbxt2 
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Císařské lázně už mají 
stavební povolení
KARLOVY VARY   Karlovarský 
kraj udělal další velký krok smě-
rem k zahájení revitalizace národní 
kulturní památky Císařské lázně. 
Od Stavebního úřadu v Karlových 
Varech dostal rozhodnutí o změně 
stavby před jejím dokončením, tedy 
stavební povolení, které už nabylo 
právní moci. „Jsem za to moc ráda, 
protože jsme nikdy nebyli tak blízko 
zahájení kompletní opravy. Máme 

stavební povolení na aktualizova-
nou projektovou dokumentaci, a to 
bez podmínek, jež by bránily pokra-
čování příprav akce,“ zdůraznila 
hejtmanka Jana Mračková Vildu-
metzová.

Po celou dobu práce na podkla-
dech ke změně stavby před jejím 
dokončením kraj vše konzultoval 
se zástupci orgánů památkové péče 
a připomínky byly zapracovávány 

do upravované projektové doku-
mentace. Kraj také zrušil zadáva-
cí řízení na zhotovitele přestavby 
památky, které v roce 2016 usku-
tečnilo minulé krajské vedení pro-
střednictvím zájmového sdružení, 
jež původně mělo Císařské lázně ve 
správě. Toto zadávací řízení nebylo 
vyhlášeno v souladu se zákonem 
o veřejných zakázkách. „Ani jedna 
z firem, které se původního zadáva-

cího řízení účastnily, nepodala proti 
zrušení soutěže v příslušné lhůtě 
žádnou námitku,“ dodala hejtman-
ka. Kraji proto nic nebrání v tom, 
aby na provedení revitalizace vyhlá-
sil soutěž novou.

Investiční záměr revitalizace Cí-
sařských lázní rovněž před časem 
schválilo Ministerstvo kultury ČR 
a kraj díky tomu získá dotaci na 
obnovu objektu ve výši 250 milionů 

korun. Finanční podporu také de-
klarovalo nové vedení města Karlo-
vy Vary. Hejtmanka připomněla, že 
se o opravě diskutuje dlouhá léta: 
„Od roku 2006 se mluvilo o tom, 
že je třeba chátrající památku opra-
vit, ale nic se od té doby neudělalo. 
Proto věřím, že se nám nyní podaří 
s opravami začít. Revitalizaci by-
chom chtěli zahájit v letních měsí-
cích,“ upřesnila. � (KÚ)

První letos narozené děti uchrání zlatí andělíčci

Pro zkušební centrum BMW chystá kraj dopravní napojení
SOKOLOV   Na Sokolovsku v bu-
doucnu vznikne vývojové a testo-
vací centrum pro autonomní vozy 
německého koncernu BMW. Kraj 
se v rámci společného memoran-
da uzavřeného s touto společností 
zavázal, že vybuduje dopravní na-
pojení areálu polygonu na krajskou 
silniční síť. Příprava investiční akce 
na silnici II/210 mezi odbočkou do 

Boučí a Dolními Nivami je v plném 
proudu.

Stavět se začne v květnu 2019, 
celkové rozpočtové náklady by mě-
ly dosáhnout 92, 3 milionu korun. 
„O financování dopravního napo-
jení už jsem mluvila s ministrem 
dopravy, peníze bychom měli získat 
ze Státního fondu dopravní infra-
struktury. Náš kraj patří ke struktu-

rálně postiženým regionům, proto 
byl projekt předložen vládě v rámci 
aktualizace akčního plánu progra-
mu Restart,“ upřesňuje hejtmanka 
Jana Mračková Vildumetzová.

Kraj bude o finance žádat hned 
v lednu příštího roku, silnice by 
měla být hotová v listopadu 2019. 
„Následovat bude ještě vybudo-
vání veřejného parkoviště včetně 

nabíjecích stanic pro elektromobi-
ly,“ dodává Jan Lichtneger, ředitel 
Krajské správy a údržby silnic.

Vývojové a testovací centrum 
BMW na Sokolovsku by mělo mít 
více než sto kilometrů zkušebních 
tratí. To vše na celkové ploše 525 
hektarů. Investice ve výši 250 mi-
lionů eur přinese stovky nových 
pracovních míst a zásadní posun 

v rozvoji regionu. V centru najdou 
práci specializovaní inženýři, tech-
ničtí pracovníci i další personál. 
Potřebné odborníky chce firma 
najít v Karlovarském kraji a české 
talenty hledá náborový tým také na 
technických univerzitách a dalších 
školách v ČR. Zkušební centrum by 
mělo zahájit provoz koncem roku 
2022.  (KÚ)

Celkem 10 miminek se narodi-
lo v našem kraji v první den ro-
ku 2019, z toho je 6 holčiček a 4 
chlapci. Zástupci vedení Karlovar-
ského kraje se vydali do porodnic 
v regionu, aby novorozencům a je-
jich maminkám popřáli a předali 
dárky,

„Myslíme si, že je spravedlivé 
obdarovat nejen první miminko 
roku, ale všechna miminka, která 
1. ledna přišla na svět, bez ohledu 
na to, jestli to bylo hned po půl-
noci, nebo o pár hodin později. 
Miminkům na památku věnujeme 
zlatý řetízek s andělíčkem, který je 
symbolem ochrany na jejich ces-
tě životem, plyšového medvídka 
a hračku. Všem dětem přeji mno-
ho zdraví, štěstí a lásky, a aby se 
jim v životě dařilo,“ řekla hejtman-
ka Jana Mračková Vildumetzová. 
Karlovarskou a sokolovskou po-
rodnici navštívila společně s kraj-
ským radním pro oblast zdravot-
nictví Janem Burešem, do nemoc-
nice v Chebu se vypravil náměstek 
hejtmanky Martin Hurajčík.  

Jako první v kraji se v karlovar-
ské porodnici narodil chlapeček 
Ondřej, jehož i s maminkou (oba 
na snímku) už doma v Ostrově 
netrpělivě vyhlížela sedmiletá ses-
tra. Prvním sokolovským mimin-
kem je děvčátko Jolana z Horního 
Slavkova. V Chebu má prvenství 
holčička Terezka, která je z Mari-
ánských Lázní.  Foto:�KKN



SOKOLOV   Otevření střední vojen-
ské školy v Sokolově, zřízení výcvi-
kové základny armády na Doupově 
nebo chybějící letecká záchranná 
služba v Karlovarském kraji. To by-
la hlavní témata lednového setkání 
hejtmanky Jany Mračkové Vildu-
metzové s náčelníkem Generálního 
štábu Alešem Opatou a velitelem 
armádních vzdušných sil Petrem 
Hromkem.

Oba velitelé také v doprovodu na-
vštívili Integrovanou školu technic-
kou a ekonomickou v Sokolově, kde 
od nového školního roku přivítají 
první studenty střední vojenské ško-
ly. Absolventi školy by mohli ve stu-
diu pokračovat na Univerzitě obrany 
v Brně, a poté pracovat v řadách 
armády opět přímo v Karlovarském 
kraji.

Otevření sokolovské pobočky Vo-
jenské střední školy a Vyšší odbor-
né školy Ministerstva obrany ČR 
Moravská Třebová podporuje i sám 
náčelník Generálního štábu Armády 
ČR. Zájem o studium podle Aleše 
Opaty zároveň ukáže, jaké jsou v na-
šem kraji předpoklady pro získání 
nových rekrutů.

K nim se také nepřímo vztahuje 
i další z diskutovaných témat - zříze-
ní výcvikového střediska armády ve 
vojenském újezdu Hradiště na Dou-
pově. Hejtmanka při této příležitosti 
připomněla, že záměr o zřízení stře-
diska plyne z memoranda, které kraj 
uzavřel s ministerstvem obrany a zá-
stupci armády. „V současnosti upra-
vujeme koncepci výstavby armády, 
která zahrnuje naše investiční prio-
rity pro příští období. Tuto koncepci 

by měla schválit vláda, a to zřejmě 
v druhé polovině letošního roku,“ 
upřesnil Aleš Opata.

O možnostech potřebného zázemí 
pro rodiny vojáků společně s hejt-
mankou ovšem diskutovali už nyní, 
ve spolupráci s okolními městy se 
bude řešit bydlení, pracovní místa 
pro rodinné příslušníky i volnočaso-
vé aktivity dětí.

Letecká záchranná služba
Chybějící stanoviště letecké zá-

chranné služby trápí Karlovarský 
kraj dlouhodobě. „K těžkým pří-
padům v současnosti létá vojenská 
letecká záchranná služba z Plzně 
– Líní. „Ale vrtulník je tady i za více 
než 20 minut, to může být v případě 
ohrožení života velký problém. Kraj 
je navíc velmi vytížený z hlediska 
cestovního ruchu, jezdí sem lázeňští 
hosté, návštěvníci velkých akcí, jako 
je mimo jiné přehlídka a soutěž oh-

ňostrojů v Sokolově. Proto bychom 
měli v regionu mít stanoviště letecké 
záchranky, nebo alespoň detašované 
pracoviště plzeňských armádních 
záchranářů,“ míní Jana Mračková 
Vildumetzová.

Její stanovisko podpořil ředitel 
Zdravotnické záchranné služby Kar-
lovarského kraje Jiří Smetana, který 
upozornil, že počet vzletů a zásahů je 
v oblasti našeho regionu podstatně 
nižší než v jiných krajích, navíc zde 
chybí péče specializovaných center, 
například traumacentra a dalších.

Velitel vzdušných sil Petr Hromek 
vysvětlil, že se armáda v současnos-
ti potýká s nedostatkem personálu, 
který by zajistil činnost posádek 
letecké záchranné služby. Zástupci 
kraje i generálního štábu se dohodli, 
že se o této věci nadále bude jednat 
na úrovni ministerstva obrany, hejt-
manka osloví také ministra zdravot-
nictví.  (KÚ)
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ZPRÁVY Z KRAJE 
Weby měst a obcí jsou 
k podnikatelům přívětivé
V každoročně prováděném vý-
zkumu Město pro byznys zazna-
menal Karlovarský kraj úspěch. 
V části, která konkrétně vyhod-
nocuje přívětivost webových 
stránek měst a obcí vůči podni-
katelům, překonal celorepubli-
kový průměr. Za kvalitní webové 
stránky z pohledu podnikatelů 
můžou obce a města ve výzkumu 
získat maximálně 15 bodů. Vy-
hodnocuje se například umístění 
sekce pro podnikatele, uvedení 
úředních hodin živnostenské-
ho odboru, odkaz na  potřebné 
formuláře, nabídka nebytových 
prostor, informace pro začínající 
podnikatele nebo celková orien-
tace na webu. Celorepublikový 
průměr je 8,95 bodu, přičemž 
Karlovarský kraj dosáhl 10,57 
bodu. Město pro byznys je srov-
návací výzkum, který každoroč-
ně vyhodnocuje podnikatelské 
prostředí a přístup veřejné sprá-
vy ve více než dvou stovkách obcí 
s rozšířenou působností. Jeho 
cílem je vytvořit diskusní plat-
formu na téma možnosti malého 
a středního podnikání ze strany 
samospráv. Více informací o vý-
zkumu najdete na webu mesto-
probyznys.cz.  (KÚ)

Sokolovsko a Sasko 
má společný projekt
Dvacítka měst a obcí z Karlovar-
ského kraje a Saska bude v rámci 
společného projektu posilovat 
vzájemné vztahy. Samosprávy 
si budou vyměňovat zkušenosti 
v oblasti sociálních věcí, práce 
s dětmi, v oblasti cestovního ru-
chu, lidé budou moci navštěvo-
vat jazykové kurzy a účastnit se 
partnerských kulturních a spor-
tovních akcí. Na podpoře projek-
tu se na počátku prosince shodli 
členové Monitorovacího výboru 
Programu spolupráce mezi Čes-
kou republikou a Svobodným 
státem Sasko 2014 - 2020. Do 
spolupráce se konkrétně zapojí 
v Mikroregionu Sokolov – vý-
chod celkem 14 obcí, mezi nimiž 
nebude chybět Chodov, Sokolov, 
Dolní Rychnov, Královské Poříčí 
nebo Loket. Na německé straně 
to bude město Bad Lobenstein 
a okolní obce. Šanci na finanč-
ní podporu mají stále projekty 
Cyklotrasa Plesná – Bad Bram-
bach, Centrum kultury a umění 
Aš – Adorf, SOS – systém k opti-
malizaci a zajištění přeshraniční 
německo – české ochrany proti 
katastrofám. Budou však mu-
set počkat, zda se na ně dostane 
z úspor v již realizovaných pro-
jektech.  (KÚ)

Zadlužené Bublavě pomůže 
ministerská půjčka
Díky zadlužení táhnoucímu se 
už po léta kvůli nedostavěné-
mu aquaparku vázl rozvoj obce 
Bublava. Obec nemohla mimo 
jiné čerpat dotace a uskutečňo-
vat nové projekty. Teď se však si-
tuace mění a s úhradou zbylého 
dluhu ve výši 12, 9 milionu korun 
vůči Finančnímu úřadu ČR po-
může obci ministerstvo financí. 
Po komunálních volbách se nové 
vedení obce v čele se starostkou 
Monikou Hrádkovou obrátilo na 
hejtmanku Janu Mračkovou Vil-
dumetzovou, která o věci jednala 
s ministryní financí a Bublavě 
pak byla schválena bezúročná 
půjčka ve výši neuhrazeného 
dluhu a v současné době má už 
obec na svém účtu. „Jsem šťast-
ná, že se to ve spolupráci s obcí 
povedlo, a moc bych chtěla za 
rychlé řešení paní ministryni 
poděkovat,“ říká Jana Mračko-
vá Vildumetzová. Hejtmanka 
už také vyzvala Svaz měst a obcí 
k vypsání veřejné sbírky. Bubla-
va splácela dluh ve výši téměř 31 
milionů korun, veškeré její pří-
jmy šly přímo Finančnímu úřa-
du ČR. Nyní se s ministerstvem 
dohodla na takovém splátkovém 
kalendáři, to aby mohla postup-
ně uskutečňovat nejpotřebnější 
investiční akce. 
 (KÚ)

DEN S HEJTMANKOU
Není vám lhostejné dění ve vaší 
obci či městě a chcete se o své zku-
šenosti, názory či nápady podělit 
a přispět tak ke zlepšení života 
kolem nás? Přesně pro vás je při-
pravený Den s hejtmankou. Jana 
Mračková Vildumetzová bude li-
dem na Krajském úřadě Karlovar-
ského kraje k dispozici tentokrát 
26. února od 15.00 hodin. Stačí si 
jen trochu počkat, až na vás vyjde 
řada a máte slovo. Nemůžete při-

jít? Zkuste to písemně. Kromě již zavedeného Dne s hejtmankou je pro 
všechny zájemce k dispozici i další možnost společné komunikace. Ka-
ždý občan prostřednictvím krajských internetových stránek může ode-
slat svou otázku, na kterou hejtmanka v krátkém čase odpoví. Dotazy 
lze zasílat také e-mailem. „Vyzývám všechny občany z našeho kraje, kteří 
se nemohou zúčastnit osobně našich setkání, nebo potřebují okamžitou 
radu či pomoc, ať mi napíší, co mají na srdci, co chtějí změnit, Mohou 
mě tak upozornit na věci, které je třeba zkontrolovat a napravit. Jedině 
společně, vzájemnou komunikací a spoluprací dáme spoustu věcí do po-
řádku,“ vysvětluje hejtmanka. Internetový formulář pro pokládání dota-
zů najdou lidé na úvodní straně krajského informačního portálu www.
kr-karlovarsky.cz v rubrice NAPIŠTE SVÉ HEJTMANCE. Pro spojení 
e-mailem je k dispozici adresa hejtmanka@kr-karlovarsky.cz. Seniorům 
ve starobním důchodu bude také znovu k dispozici právní poradna kraj-
ského úřadu, konat se bude jako obvykle první středu v měsíci, tentokrát 
to tedy bude 6. února.  (KÚ)

P Ř I J Ď T E 

26. 
Ú N O R A

Změny v dotačních titulech  na 
svém prosincovém zasedání 
odsouhlasili krajští zastupite-
lé. Žadatelé o podporu tak mo-
hou letos počítat s několika ra-
dostnými novinkami. Nejenže 
dojde k navýšení počtu vyhla-
šovaných programů a uvolnění 
většího objemu finančních pro-
středků, ale zavedena budou 
i nová technologická opatření, 
jež urychlí příjem a administra-
ci došlých žádostí. 

KARLOVY VARY    Mezi nimi tře-
ba Program na podporu terénních 
a ambulantních sociálních služeb, 
program na přípravu účastníků 

olympiády dětí a mládeže… Pět 
nových dotačních programů letos 
nabídne Karlovarský kraj. Celkem 
se chystá vyhlašovat hned 45 do-
tačních programů a naroste také 
jejich financování. Víc peněz má jít 
do programu na podporu údržby 
a obnovy sportovních zařízení ne-
bo na podporu sportovních aktivit 
dětí a mládeže. „Věřím, že připra-
vované změny žadatelé jistě ocení 
a že jim usnadní realizaci připra-
vených akcí,“ říká hejtmanka Jana 
Mračková Vildumetzová.
Loni některé z dotací prošly schvá-
lením až v podzimních měsících, 
což situaci především starostům 
měst a obcí v kraji komplikovalo. 

Této situaci se teď proto snažili 
krajští radní předejít. „Jsem vel-
mi ráda, že Rada kraje schválila 
vyhlášení 29 dotačních programů 
už nyní, protože se tak udělené do-
tace mohou schválit na dubnovém 
jednání krajského zastupitelstva 
a žadatelé se včas dozvědí, kolik 
finančních prostředků obdrží. 
Podstatně jednodušeji mohou 
uskutečnit naplánované akce a za-
bezpečit svoji činnost,“ vysvětluje 
hejtmanka.
Elektronický příjem žádostí o do-
tace se už osvědčil, pro žadatele 
teď má být ovšem ještě daleko 
komfortnější. Nově si budou moci 
žádost připravit a uložit v systé-

mu, a to ještě před začátkem lhů-
ty pro její podání, ve stanoveném 
termínu jí pak jednoduše odešlou. 
Doručit kraji listinnou žádost 
včetně příloh bude rovněž možné 
prostřednictvím datové zprávy, 
žadatel však může dorazit ve druhé 
fázi na krajský úřad s dokumenty 
v takzvané papírové podobě, po-
kud elektronickou formu nebude 
chtít z nějakého důvodu využít.
Od nových technologických opat-
ření si kraj slibuje zjednodušení 
a optimalizaci administrativních 
postupů, zrychlení tvorby smluv 
a tím také rychlejší vyplacení pe-
něz. „V souvislosti s navýšením 
počtu vyhlašovaných dotačních 

programů pak předpokládáme, že 
dojde ke snížení počtu individu-
álních žádostí o dotaci, které jsou 
předkládány v průběhu celého ro-
ku,“ dodává Jana Mračková Vild-
umetzová. 
 (KÚ)

Dotace v roce 2019: Víc peněz i programů, 
vyřízení žádostí bude rychlejší

Přehled všech vyhlášených do-
tačních titulů pro rok 2019 je 
na serveru Karlovarského kraje 
a také na nově zřízeném infor-
mačním webu. Najdete tady 
také kontakty na úředníky za-
jišťující administraci dotačních 
programů, kteří jsou připraveni 
s dotacemi ochotně poradit. 

KARLOVY VARY  Nejenom na re-
konstrukci památkově chráněných 
objektů, ale také na  uspořádání kul-
turních akcí, propagaci turisticky 
zajímavých destinací či na vydává-
ní neperiodických publikací budou 
moci žadatelé čerpat dotace od Kar-
lovarského kraje. Ve vyhlašovaných 
programech je pro ně připraveno 
více jak 19 milionů korun.

Nejvíce finančních prostředků 
bude směřovat na obnovu a využi-
tí kulturních památek, památkově 
hodnotných objektů a movitých 
věcí. „Pro letošní rok bylo pro tento 
dotační titul z rozpočtu kraje uvol-
něno 12 milionů korun. Maximální 
výše dotace smí v jednotlivém pří-
padě činit 500 tisíc korun a žadatel 
může podat více žádostí najednou,“ 
uvedla náměstkyně hejtmanky Da-
niela Seifertová. Příjem elektronic-

kých žádostí o dotace bude probíhat 
v termínu od 22. do 28. ledna.

Od 5. do 12. února pak bude mož-
né podávat elektronické žádosti 
o dotace do programu na podporu 
kulturních aktivit. Z rozpočtu kraje 
byly na tyto účely vyčleněny 4 milio-
ny korun. „Zde je však rozdíl, žada-
tel může podat pouze jednu žádost 
a získat maximálně 200 tisíc korun. 
Ve stejném termínu bude zároveň 
otevřen i příjem žádostí v programu 
na podporu vydávání neperiodic-
kých publikací. Mezi žadatele bude 
rozděleno 800 tisíc korun a maxi-
mální výše dotace dosahuje částky 
50 tisíc korun,“ upřesnila Seiferto-
vá.

Posledním z vyhlašovaných dotač-
ních titulů je program na podporu 
aktivit v oblasti cestovního ruchu, 
který by měl přispět ke zkvalitnění 

poskytovaných služeb, propagace 
turistických atraktivit a destinační-
ho managementu. „Pro tento pro-
gram máme připraveno 2,3 milionu 
korun a žadatelé mohou podat až 
dvě žádosti najednou,“ dodala Sei-
fertová. V závislosti na typu žada-
tele lze v jednotlivém případě získat 
podporu ve výši až 200 tisíc korun. 
Elektronické žádosti budou přijímá-
ny v termínu od 5. do 11. února.

Dotace poskytnuté v rámci těchto 
programů smí být použity výlučně 
na neinvestiční výdaje, přičemž ža-
datelé se musí na financování pro-
jektů podílet stanovenou měrou. 
Bližší informace o vyhlašovaných 
dotačních titulech, včetně kontaktů 
na pověřené pracovníky krajského 
úřadu, jsou uvedeny na webu Kar-
lovarského kraje v záložce Dotace. 
 (KÚ)

Památky, kultura, turistika. 
Připravených je 19 milionů

Vojáci v kraji   Velitele armádních vzdušných sil Petra Hromka (zleva) a náčelníka 
Generálního štábu Aleše Opatu provázel v regionu ředitel krajského vojenského 
velitelství Jaroslav Kořínek.  Foto: KÚ

Vojenskou školu navštívil 
náčelník Generálního štábu 

V prosinci oslavila úctyhodné 90. narozeniny karlovarská novinářka, 
spisovatelka, předsedkyně Krajské organizace Českého svazu žen Eva 
Hanyková, která se stala také držitelkou ceny Karlovarského kraje pro 
významné osobnosti regionu. K jejímu jubileu jí přijela popřát hejtman-
ka Jana Mračková Vildumetzová, která oslavenkyni obdarovala oblí-
benými dobrotami a společně probraly vzpomínky i zajímavé zážitky. 
 (KÚ)

BLAHOPŘEJEME

KRÁSENSKÉ ČAJOVÁNÍ
OVOCNÝ ČAJ KRÁSNOKVÍTEK
Jitka Šimůnková
Čajová směs je míchána z různých druhů plo-
dů ( 81% z nich pochází z Karlovarského karje) 
bez přídavku ibišku. Neobsahuje žádné kon-
zervační látky ani přídatná barviva. Ve výrobku 
jsou pouze přirozeně se vyskytující cukry. Po 
zalití směsi horkou vodou se plně rozvine ty-
pická vůně a chuť použitého ovoce. Nápoj se 
pije teplý nebo studený, je možné ho použít 
pro míchané alkoholické i nealkoholické nápo-
je. Po vypití je možné změklé ovoce sníst.

PEČIVO KVÁSKOVÉ

BONELA

Pšeničné pečivo vyrobené s přídavkem

pšeničného kvasu (fermentace 4

týdny). Ručně tvarovaný pekařský

výrobek vyrobený z pšeničné mouky a

celozrnného pšeničného kvasu. Do

výrobku nejsou přidávány žádné

přísady, barviva ani přídatné látky.

Neobsahuje ani žádný vložený tuk.

Výrobek lze označovat jako pečivo s

vlákninou neboť obsahuje více než 3%

vlákniny (dle rozboru akreditované

laboratoře 4.33 g/100 g výrobku)

PAŠTIKA S MEDVĚDÍM

ČESNEKEM

Masný tepelně opracovaný výrobek se

vyrábí podle tradičního receptu z

vepřového masa, vepřových jater a

vepřového sádla z chovů v

Karlovarském kraji.V paštice je 5%

medvědího česneku, který dodává

výrobku výraznou a charakteristickou

chuť. Paštika je plněna ve stylových 200

g skleničkách a je chladírenským

vozem rozvážena do vlastních a smlu-

vních prodejen v regionu. 

KYNŠPERSKÝ ZAJÍC 12°

SVĚTLÝ LEŽÁK

Světlé, nefiltrované pivo s příjemnou

pitelností, mírnou doznívající hořkostí

a příjemným aroma žateckého

poloraného červeňáku. 

Je vyráběné z místní velmi 

kvalitní vody tradičním 

technologickým postupem , 

charakteristickým 

pro česká piva a podle 

receptury posledních 

majitelů rodiny Hassů 

z Hassenfeldu. Pivo 

je stáčeno do skleněných

0,5 l lahví,1,5 l PET lahví, 

30 l a 50 l sudů 

a distribuováno 

z vlastní prodejny 

v areálu pivovaru.

VÁNOČNÍK

Kysaný mléčný výrobek – jemný

smetanový jogurt s ovocným 

tajemstvím vánoc.  Výrobek vzniká

smícháním smetanového jogurtu 

s tepelně zpracovaným ovocem 

a kořením. Základem jogurtu 

je plnotučné mléko v BIO kvalitě 

z produkce vlastní 

ekologicky hospodařící 

farmy. Výrobek se plní 

do kelímku nebo 

PET lahve 

a je prodávám 

přímo na farmě.

Jiří Kubernát -

FARMA

Rodinná ekologická farma

s dlouholetou tradicí 

se nachází v podhůří

Krušných hor a zabývá 

se chovem masného 

i mléčného skotu, prasat,

koní, zvěře a pěstováním

obilovin a krmných

plodin. Na farmě byla 

vybudována vlastní 

minimlékárna, do které 

je dodáváno ekologické

mléko z vlastního chovu.

Kontakt:

Děpoltovice 12  

362 25, Nová Role

T: +420 353 851 047

E: farma.kubernat@tiscali.cz

W: www.farmakubernat.cz

Kynšperský 

pivovar s.r.o.

Historie pivovarnictví 

v Kynšperku nad Ohří

sahá až na konec 16. sto-

letí. Ve druhé polovině 

19. století a pak znovu 

na začátku 20. století 

byl pivovar modernizován 

a projektován až na 80

tisíc hektolitrů piva ročně.

Po druhé světové válce 

byl pivovar konfiskován

a v roce 1951 bylo

rozhodnuto o jeho likvi-

daci. Až v roce 2011 byla 

v Kynšperku znovu 

obnovena výroba piva 

s plánovanou kapacitou

10 tisíc hektolitrů piva

ročně.

Kontakt:

Sokolovská 482/40

357 51 Kynšperk nad Ohří

T: +420 352 669 493

E: info@pivovar-kynsperk.cz

W: www.pivovar-kynsperk.cz

Karlovarská

pekárna s.r.o.

Karlovarská pekárna

vyrábí na 35 druhů

slaného i sladkého pečiva

se specializací na tradiční

regionální výrobky, které

dodává do maloobchod-

ních prodejen, zároveň

však zajišťuje zásobování

hotelů a lázeňských domů.

Výrobky jsou vyhledávané

také mimo region. 

Část sortimentu 

je označena známkou

Chráněné označení

původu.

Kontakt:

Slepá 517 

360 05 Karlovy Vary

T: +420 353 568 105

E: obchod@karlovarskapekarna.cz

W: www.karlovarskapekarna.cz

Roman Krčma

Firma z Karlových Varů,

která provozuje řeznictví

a uzenářství, vyrábí  

a distribuuje vlastní

lahůdky. Pro výrobu

lahůdek a uzenin využívá

hovězí a vepřové maso 

z českých chovů. Firma

vyrábí vlastní uzeniny 

a masné výrobky dle

starých tradičních recep-

tur , nepoužívá náhražky

ani zvýrazňovače chuti.

Výroba je založena

především na ruční práci,

která zaručuje  charakte-

ristickou chuť, vůni 

a vzhled výrobků.

Kontakt:

Modenská 292/20, 360 20

Karlovy Vary

T: 602 277 921

E: roman.krcma@seznam.cz

Jitka Šimůnková

Firma se zaměřuje na

výrobu a prodej ovocných

a bylinných čajů, balí a

prodává také sušené

nesířené a neproslazo-

vané ovoce, sušenou

nesířenou zeleninu. Část

prodejního sortimentu

tvoří také koření a

kořenící směsi. Výrobky s

originálními etiketami a

zajímavými regionálními

obaly jsou ručně baleny a

vázány. Celý sortiment je

prodáván na farmářských

trzích, poutích a v re-

gionálních prodejnách

zdravé výživy a

cukrárnách.

Kontakt:

Mírová 51 Krásno 357 47 

T: 603 969 363, 731 990 167

E: info@nebevhube.info

W: www.nebevhube.info

Dobrota

Karlovarského kraje

Výherci soutěže jsou 

vyhlašováni v těchto 

kategoriích:

1) Masné výrobky 

2) Mléčné výrobky  

3) Pekařské 

a cukrářské výrobky 

4) Alkoholické 

a nealkoholické 

nápoje 

5) Ovoce, zelenina, 

medy a čaje 

v čerstvé nebo 

zpracované formě 

DOBROTA KARLOVARSKÉHO KRAJE

Dobrota Karlovarského kraje je soutěž vyhlašovaná

Karlovarským krajem pro výrobce potravin z regionu. 

Jedná se o nezávislou regionální aktivitu, která si klade 

za cíl označit a upozornit na vynikající potravinářské výrobky

vznikající v Karlovarském kraji. 

Do soutěže se může přihlásit malý nebo střední výrobce 

potravin, který vyrábí přihlašovaný výrobek nebo produkuje

suroviny pro výrobu výrobku na území Karlovarského kraje.

Výrobce musí v rámci svého podnikání dodržovat platnou

potravinářskou legislativu a výrobek musí být určen 

ke konečné spotřebě.

Výherci soutěže jsou vyhlašováni v těchto kategoriích:

1) Masné výrobky 

2) Mléčné výrobky  

3) Pekařské a cukrářské výrobky 

4) Alkoholické a nealkoholické nápoje 

5) Ovoce, zelenina, medy a čaje v čerstvé 

nebo zpracované formě 

Hodnocení výrobků probíhá prostřednictvím ochutnávky

prováděné pětičlennou hodnotitelskou komisí složenou 

ze zástupců kontrolních orgánů, Karlovarského kraje 

a profesních zemědělských organizací. 

Hodnotí se vzhled, chuť výrobku, jeho obal, 

originálnost a regionální prospěšnost.

Cílem soutěže a oceňování výrobků je podpořit snahu menších

výrobců potravinářských výrobků o originalitu, kvalitu 

a regionální původ produkce. Soutěž, pořádané ochutnávky 

a reklamní materiály s tématikou Dobroty Karlovarského

kraje pomáhá propagovat jak samotné výrobky, tak náš region

v rámci České republiky.

1) Masné výrobky

1. místo 

Paštika s medvědím česnekem – R.Krčma

2. místo 

Pršut z květové špičky - Josef Pelant

3. místo 

Doupovský bič – Josef Pelant

2) Mléčné výrobky

1. místo 

Vánočník – ing. Jiří Kubernát

2. místo 

Kozí jogurt bílý – Lukáš Kostlivý

3. místo 

Děpoltovický biokefír – ing. Jiří Kubernát

3) Pekařské výrobky a Cukrářské výrobky

1. místo 

Pečivo kváskové - Bonela – Karlovarská pekárna s.r.o

2. místo 

Tvarohový dort borůvka – Cukrárna Ondra s.r.o.

3. místo 

Chléb kolonáda – Karlovarská pekárna s.r.o

4) Alkoholické a nealkoholické nápoje

1. místo 

Kynšperský zajíc 12° – Kynšperský pivovar s.r.o

2. místo 

Krušnohor světlý ležák 11° – Pivovar Krušnohor s.r.o

3. místo 

Krušnohor světlý ležák 12°– Pivovar Krušnohor s.r.o

5) Ovoce, zelenina, medy a čaje v čerstvé nebo

zpracované formě

1. místo 

Krásenské čajování Krásnokvítek – Jitka Šimůnková

2. místo 

Olej z bílého máku – Bohemia olej s.r.o

3. místo 

BIO med medovicový – ing. Dušan Michálek 2017

DOBROTA

KARLOVARSKÉHO

KRAJE

mapa výrobků 

oceněných v roce 2018

KRÁSENSKÉ ČAJOVÁNÍ

OVOCNÝ ČAJ KRÁSNOKVÍTEK

Čajová směs je míchána z různých

druhů plodů ( 81% z nich pochází z

Karlovarského karje) bez přídavku

ibišku. Neobsahuje žádné konzervační

látky ani přídatná barviva. Ve výrobku

jsou pouze přirozeně se vyskytující

cukry. Po zalití směsi horkou vodou se

plně rozvine typická vůně a chuť

použitého ovoce. Nápoj se pije teplý

nebo studený, je možné ho použít pro

míchané alkoholické i nealkoholické

nápoje. Po vypití je možné změklé

ovoce sníst.

1) Masné výrobky

Vepřové maso ve vlastní šťávě - Josef Pelant

2) Mléčné výrobky

BIO děpoltovické máslo – Jiří Kubernát - FARMA

3) Pekařské výrobky a cukrářské výrobky

Karlovarské vřídelní kapky – Karlovarská pekárna s.r.o.

4) Alkoholické a nealkoholické nápoje

Chmelonáda – Kynšperský pivovar s.r.o.

5) Ovoce, zelenina, medy a čaje v čerstvé 

nebo zpracované formě

Olej ze semene ostropestřce mariánského – 

Bohemia olej s.r.o.

Zvláštní cena

Kolekce uzených ryb – Rybářství Mariánské lázně s.r.o. 
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OLEJ ZE SEMENE

OSTROPESTŘCE MARIÁNSKÉHO

Oleje jsou, s důrazem na zachování

veškerých vitamínů a minerálů,

lisovány za studena a jsou díky

tomu také výborným pomocníkem

při řadě nemocí. 

Ostropestřec působí 

pozitivně zejména 

na játra a žaludek, 

pomáhá také v boji 

se žlučovými kameny 

nebo při paradentóze. 

BIO DĚPOLTOVICKÉ MÁSLO

Máslo jemné chuti a vůně 

je vyrobeno tradičním způsobem

stloukáním v máselnici z pasterizo-

vané smetany z kravského mléka 

v BIO kvalitě. 

Výrobek je vyráběn ve vlastní

mlékárně a je k prodeji ve dvou

gramážích v prodejně přímo 

na farmě.

CHMELONÁDA

100% přírodní nealkoholický nápoj

s pěnou je vyráběný z českého

chmele, českých bylin a vlastního

cukerného sirupu bez umělých 

sladidel. Chmelonáda je osvěžující

nápoj 

s příjemným 

chmelovým 

aroma.

VEPŘOVÉ MASO 

VE VLASTNÍ ŠŤÁVĚ

Kvalitní výrobek se 100% podílem

ruční práce od počátku až do konce.

Konečný produkt je vyroben 

bez jakýchkoliv přídatných látek 

a k prodeji je ve vlastní prodejně 

v Žalmanově. 

KARLOVARSKÉ VŘÍDELNÍ

KAPKY

Originální cukrářský výrobek 

s vynikající chutí a jedinečným

tvarem připomínajícím kapku 

vody a symbolizujícím lázeňské

město Karlovy Vary je vyroben 

z karlovarské vřídelní vody, 

medu, želatiny 

z mořských řas 

a dalších surovin.

KOLEKCE UZENÝCH RYB

Uzení ryb výhradně z vlastních

sádek probíhá ve středisku Mšec 

a uzené ryby jsou zde, stejně jako

ryby z mražené či chlazené,

prodávány ze dvora. 

Před vlastním uzením jsou ryby

naloženy 24 hodin ve slaném láku 

a bez dalších přídatných látek

vyuzeny ve vlastní udírně. 

Josef Pelant

Rodinná firma, původně

se zemědělským

zaměřením, byla založena

v roce 1993 na pomezí

Doupovských hor. Od roku

1999 se rodina úzce 

specializuje na výrobu

masných produktů, vyrábí

se zde přes 50 různých

produktů. V roce 2016 

k výrobě uzenin přibyl

také provoz vlastní 

podnikové prodejny

přímo v areálu výroby 

a provoz bistra s kvalitní

českou kuchyní. 

Kontakt:

Žalmanov 83, 364 71 Bochov 

T: 601 347 775

E: info@maso-pelant.cz

W: www.farmakubernat.cz

Kynšperský 

pivovar s.r.o.

Historie pivovarnictví 

v Kynšperku nad Ohří

sahá až na konec 16. sto-

letí. Ve druhé polovině 19.

století a pak znovu na

začátku 20. století byl

pivovar modernizován 

a projektován až na 80

tisíc hektolitrů piva ročně.

Po druhé světové válce byl

pivovar konfiskován

a v roce 1951 bylo

rozhodnuto o jeho likvi-

daci. Až v roce 2011 byla 

v Kynšperku znovu 

obnovena výroba piva 

s plánovanou kapacitou

10 tisíc hektolitrů piva

ročně.

Kontakt:

Sokolovská 482/40, 357 51

Kynšperk nad Ohří

T: +420 352 669 493

E: info@pivovar-kynsperk.cz

W: www.pivovar-kynsperk.cz

Bohemia olej s.r.o.

Firma byla založena 

v roce 2012, sídlí v Praze,

avšak veškerá výroba

probíhá na území

Karlovarského kraje, 

v Kraslicích. 

Firma se specializuje 

na lisování přírodních

olejů z obilovin, ovoce, 

zeleniny i různých druhů

květin pro využití nejen 

v kuchyni, ale také 

v medicíně. 

Výrobky jsou prodávány

ve specializovaných 

obchodech po celé republice.

Kontakt:

Plzeňská 346/301, Praha 5

T: +420 773 499 220

E: objednavky@bohemiaolej.cz

W: http://bohemiaoil.com

Jiří Kubernát -

FARMA

Rodinná ekologická farma

s dlouholetou tradicí 

se nachází v podhůří

Krušných hor a zabývá 

se chovem masného 

i mléčného skotu, prasat,

koní, zvěře a pěstováním

obilovin a krmných

plodin. Na farmě byla 

vybudována vlastní 

minimlékárna, do které 

je dodáváno ekologické

mléko z vlastního chovu.

Kontakt:

Děpoltovice 12  

362 25, Nová Role

T: +420 353 851 047

E: farma.kubernat@tiscali.cz

W: www.farmakubernat.cz

Karlovarská

pekárna s.r.o.

Karlovarská pekárna

vyrábí na 35 druhů

slaného i sladkého pečiva

se specializací na tradiční

regionální výrobky, které

dodává do maloobchod-

ních prodejen, zároveň

však zajišťuje zásobování

hotelů a lázeňských domů.

Výrobky jsou vyhledávané

také mimo region. 

Část sortimentu 

je označena známkou

Chráněné označení

původu.

Kontakt:

Slepá 517, 

360 05 Karlovy Vary

T: +420 353 568 105

E: obchod@karlovarskapekarna.cz

W: www.karlovarskapekarna.cz

Dobrota

Karlovarského kraje

Výherci soutěže jsou 

vyhlašováni v těchto 

kategoriích:

1) Masné výrobky 

2) Mléčné výrobky  

3) Pekařské 

a cukrářské výrobky 

4) Alkoholické 

a nealkoholické 

nápoje 

5) Ovoce, zelenina, 

medy a čaje 

v čerstvé nebo 

zpracované formě 

DOBROTA KARLOVARSKÉHO KRAJE

Dobrota Karlovarského kraje je soutěž vyhlašovaná

Karlovarským krajem pro výrobce potravin z regionu. 

Jedná se o nezávislou regionální aktivitu, která si klade za cíl

označit a upozornit na vynikající potravinářské výrobky

vznikající v Karlovarském kraji. 

Do soutěže se může přihlásit malý nebo střední výrobce po-

travin, který vyrábí přihlašovaný výrobek nebo produkuje

suroviny pro výrobu výrobku na území Karlovarského kraje.

Výrobce musí v rámci svého podnikání dodržovat platnou

potravinářskou legislativu a výrobek musí být určen ke

konečné spotřebě.

Výherci soutěže jsou vyhlašováni v těchto kategoriích:

1) Masné výrobky 

2) Mléčné výrobky  

3) Pekařské a cukrářské výrobky 

4) Alkoholické a nealkoholické nápoje 

5) Ovoce, zelenina, medy a čaje v čerstvé nebo zpracované

formě 

Hodnocení výrobků probíhá prostřednictvím ochutnávky

prováděné pětičlennou hodnotitelskou komisí složenou ze

zástupců kontrolních orgánů, Karlovarského kraje a profes-

ních zemědělských organizací. Hodnotí se vzhled, chuť

výrobku, jeho obal, originálnost a regionální prospěšnost.

Cílem soutěže a oceňování výrobků je podpořit snahu menších

výrobců potravinářských výrobků o originalitu, kvalitu 

a regionální původ produkce. Soutěž, pořádané ochutnávky 

a reklamní materiály s tématikou Dobroty Karlovarského

kraje pomáhá propagovat jak samotné výrobky, tak náš region

v rámci České republiky.

Rybářství 

Mariánské Lázně

s.r.o.

Firma se specializuje 

na chov sladkovodních

ryb v rybnících na území

Karlovarského,

Plzeňského 

a Středočeského kraje,

obhospodařuje přes 1500

ha a 360 rybníků. 

Hlavní chovnou rybou je

kapr, doplňkově je chován

amur, tolstolobik, štika 

a další.

Kontakt:

Klíčová 199/2, 

353 01 Mariánské Lázně

T: +420 374 792 565

E: rybml@rybarstvi.cz

W: www.rybarstviml.cz

1) Masné výrobky

1. místo

Vepřové maso ve vlastní šťávě - Josef Pelant

2. místo

Borská paštika brusinka - Statek Bor ZEOS spol. s r.o

3. místo 

Pršut z pečeně – Josef Pelant

2) Mléčné výrobky

1. místo

BIO děpoltovické máslo – ing. Jiří Kubernát

2. místo 

Jogurtový nápoj jahodový – Lukáš Kostlivý

3. místo

Žalmanovský strakáč – Alena Králová

3) Pekařské výrobky a cukrářské výrobky

1. místo 

Karlovarské vřídelní kapky – Karlovarská pekárna s.r.o

2. místo 

Chléb pivovarský Chýše – Karlovarská pekárna s.r.o.

3. místo

Mrkvový koláč – Jitka Hlavsová

4) Alkoholické a nealkoholické nápoje

1. místo 

Chmelonáda – Kynšperský pivovar s.r.o

2. místo

Světlý ležák 12° - Pivovar PERMON s.r.o

3. místo 

Krušnohor světlý ležák – Pivovar Krušnohor s.r.o

5) Ovoce, zelenina, medy a čaje v čerstvé 

nebo zpracované formě

1. místo 

Olej ze semene ostropeřce mariánského – 

Bohemia olej s.r.o

2. místo 

Med květový z pomezí Doupovských hor a

Slavkovského lesa – Miroslav Dimo Včelařství M + M

3. místo 

Medovicový med z doupovských lesů – Josef Šefčík

Zvláštní cena

Kolekce uzených ryb – Rybářství Mariánské lázně

s.r.o 

2017

DOBROTA

KARLOVARSKÉHO

KRAJE

mapa výrobků 

oceněných v roce 2017

DOBROTA KARLOVARSKÉHO KRAJE
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Probouzí v kraji život, jsou součástí naší historie
U příležitosti 100. výročí vzniku Československa ocenil kraj významné osobnosti regionu 
Celkem 22 významných osobností 
našeho regionu ocenil Karlovarský 
kraj v rámci oslav 100. výročí vzni-
ku samostatné Československé re-
publiky. Jména oceněných vzešla 
z ankety pro veřejnost, kterou kraj 
vyhlásil během listopadu letošního 
roku.
Pamětní medaile, květiny a další 
dárky převzaly osobnosti regionu 
či jejich blízcí z rukou hejtmanky 
Karlovarského kraje Jany Mrač-
kové Vildumetzové a krajského 
radního Josefa Janů: „Chtěli jsme 
vyzdvihnout výjimečné osobnosti, 
které jsou spjaty s historií a s ži-
votem našeho kraje, zasloužily se 
o jeho rozvoj a svými aktivitami vy-
tvářely podobu kraje. Dnes máme 
možnost jim poděkovat a vyjádřit 
úctu jejich konání,“ uvedla hejt-
manka během slavnostního odpo-
ledne v karlovarské Galerii umění.
A tady je přehled oceněných: 

Ing. Václav Šrámek
- válečný veterán, předseda Česko-
slovenské obce legionářské Jedno-
ta Karlovy Vary, člen předsednic-
tva Českého svazu bojovníků za 
svobodu, byl pověřený sestavením 
historie regionálního odboje na 
Karlovarsku, dlouhodobě pracoval 
na seznamu nespravedlivě stíha-
ných a vězněných na Jáchymovsku 
v letech 1945 – 1961  

Neklan Střecha 
- předseda karlovarské organizace 
Českého svazu bojovníků za svo-
bodu,  který dlouhá léta pracoval 
v okresní hygienické stanici a ak-
tivně působil a působí v Českoslo-
venském červeném kříži. Z důvo-
dů udržení památky svého otce, 
jenž byl vězněn a zahynul v Tere-
zíně, a památky všech těch, kteří 
zahynuli v boji proti německé na-
cistické okupaci Československa, 
se stal členem Československého 
svazu protifašistických bojovní-
ků, později přejmenovaného na 
Český svaz bojovníků za svobodu, 
dodnes v jeho vedení organizuje 
řadu akcí

Zdeněk Mandrholec
- politický vězeň (šest a půl roku 
vězení si odpracoval v uranových 

dolech na Jáchymovsku), nomino-
ván na Seniora roku 2017, při zá-
kladní vojenské službě v roce 1951 
se spolu s kolegy připravoval na 
boj proti komunistům, v roce 1953 
byl zatčen, byl odsouzen k deseti 
letům za velezradu, propuštěn při 
amnestii v roce 1960

MUDr. Hana Hornátová
- řadu let působila jako ředitelka 
jáchymovských lázní (v roce 2016 
oslavila 50 let od příchodu do Láz-
ní Jáchymov) a lékařka, je dlouho-
době aktivní propagaci lázeňské 
léčby a lázeňství našeho kraje, za-
kládající členka a první prezident-
ka Lions klubu Diana Karlovy Vary

Otakar Vaněk 
- legenda sportu v Karlových Va-
rech a v celém regionu,  snad nej-
známější „sporťák“ v celém kraji, 
v roce 1952 založil basketbalový 
oddíl Lokomotivy Karlovy Vary, 
pracoval 30 let jako  hospodář TJ 
Slovan Karlovy Vary, funkci složil 
v 89! letech

PaedDr. Karel Černík 
- dlouholetý pedagog, učil na dneš-
ní Integrované škole technické 
a ekonomické v Sokolově, kde se 
stal ředitelem, vedl odbor školství 

krajského úřadu, působil ve funkci 
starosty města Sokolova i jako ve-
doucí odboru školství v Aši

Pavla Andrejkivová
- vede agenturu  domácí péče LA-
DARA, která se zaměřuje na po-
skytování zdravotní péče lidem 
v jejich vlastním domácím pro-
středí, ale i na poskytování tísňové 
péče či osobní asistence. Agentura 
nabízí rovněž fyzioterapeutické 
služby a paliativní péči a její služby 
už využily tisíce potřebných lidí na 
území našeho regionu

Pavel Dragoun
- generální ředitel společnosti Eu-
tit, působí ve společnosti přes 50 
let a je to právě on, kdo se zasloužil 
o to, že se z regionálního závodu 
stala světová jednička ve výrobě 
odlitků z taveného čediče. Dopo-
sud přišel s více než 150 zlepšo-
vacími návrhy, včetně patentů, za 
které obdržel nejrůznější ocenění

Mgr. Eva Hanyková 
- karlovarská novinářka, spisova-
telka, držitelka Ceny Města Kar-
lovy Vary, vedla měsíčník Karlo-
varský lázeňský časopis, přispívala 
do mnoha časopisů, aktivně spo-
lupracuje s regionálním tiskem, 

vydala publikaci Karlovarská in-
termezza a řada dalších publikací

Alois Ježek
- ředitel Mezinárodního pěvecké-
ho centra Antonína Dvořáka a or-
ganizátor Mezinárodní pěvecké 
soutěže Antonína Dvořáka, bývalý 
ředitel Městského kulturního stře-
diska a Karlovarského symfonic-
kého orchestru,  přední osobnost 
kultury Karlových Varů a celého 
regionu

Mgr. Zdeňka Čepeláková
- historička umění, dlouholetá ku-
rátorka pobočky karlovarské Gale-
rie umění, dlouholetá předsedkyně 
Spolku přátel města Ostrova, v ro-
ce 1997 jí byl udělen titul „Občan 
města“ a je držitelkou mnoha dal-
ších ocenění 

Josef Váňa
- se svými úspěchy v dostizích 
a trenérskými výsledky je největ-
ší legendou českého dostihového 
sportu, osminásobný vítěz Velké 
pardubické, nezdolný optimista 
a v současnosti zastupitel Karlo-
varského kraje

Lukáš Bauer
- běžec na lyžích, několikanásobný 

olympijský medailista, patří k iko-
nám české sportovní historie, prv-
ní olympijskou medaili – stříbro na 
15 km klasicky – přivezl ze ZOH 
2006 v Turíně 

Mons. Ing. Josef Mixa
-  římskokatolický kněz,  původně 
působil v roce 1968 jako sekretář 
biskupa (později kardinála) Fran-
tiška Tomáška. Začátkem 70. let 
kolem sebe na pražských Hrad-
čanech shromažďoval společen-
ství s účastí mnoha aktivistů, ale 
v rámci komunistické perzekuce 
byl v říjnu 1973 přeložen do Stano-
vic u Karlových Varů, kde působí 
dodnes, u příležitosti svých 90. na-
rozenin dostal od kardinála Domi-
nika Duky církevní vyznamenání – 
stříbrnou svatovojtěšskou medaili

gen. Mgr. Oldřich Tomášek
- bývalý policejní prezident a kraj-
ský policejní ředitel, policistou je 
od roku 1977, od té doby získával 
řadu zkušeností v řadových i ve-
doucích pozicích v rámci Policie 
ČR. Dne 28. října 2016 jej prezi-
dent republiky jmenoval do hod-
nosti brigádního generála 

Pavel Nedvěd
- legendární fotbalista, český fot-
balový reprezentant, ale hrál i v Ju-
ventusu Turín a Laziu Řím, mistr 
Československa a dvojnásobný 
mistr Česka a Itálie, vítěz Poháru 
vítězů pohárů a Superpoháru UE-
FA, v Česku čtyřikrát vítěz ankety 
Fotbalista roku a Sportovec roku 
2003

RNDr. Petr Rojík, Ph.D.
- geolog Muzea Sokolov, dlouhole-
tý popularizátor geologie, hornic-
tví i historie těchto oborů, působil 
na akademické půdě, dostal cenu 
za mimořádný přínos Karlovar-
skému kraji za rok 2014, obdržel 
také čestné ocenění nejlepšího vy-
učujícího Přírodovědecké fakulty 
Univerzity Karlovy v Praze 

PhDr. Stanislav Burachovič
- historik, spisovatel, karlovarský 
patriot, svou práci spojil s Muzeem 
Karlovy Vary, autor a spoluautor 
více než 50 knih a publikací. Těži-

štěm jeho badatelského zájmu jsou 
památky a umění v regionu zápa-
dočeských lázní, rudné hornictví 
v Krušných horách a ve Slavkov-
ském lese, vlastivědné písemnictví 
Karlovarska, národopis Loketska, 
i česko-německé vztahy

Karel Nejdl – in memoriam
-  historik, balneolog, karlovarský 
patriot, který město propagoval 
všemi silami jak psaním článků, 
knih, tak přednáškami a pořádá-
ním výstav. Po celý život se zasa-
zoval o záchranu památek nejen 
v Karlových Varech, ale i na ce-
lém Karlovarsku. V roce 1991 se 
konal na jeho počest první Histo-
rický seminář Karla Nejdla, který 
se stal tradiční připomínkou jeho 
odkazu

RNDr. Jan Hloušek 
– in memoriam
- geolog, mineralog a historik v Já-
chymově. V letech 1976 až 1993 
pracoval v Ústavu pro výzkum rud 
v Mníšku pod Brdy. V roce 1993 
přesídlil do Jáchymova, kde provo-
zoval obchod s minerály a věnoval 
se badatelské činnosti. Se svou od-
bornou prací se zapsal mezi světo-
vé kapacity v oboru. Pro Jáchymov, 
jenž se mu vryl hluboko do srdce, 
se stal bez nadsázky druhým Agri-
colou

Luděk Matějíček
- letecký nadšenec a historik. Je au-
torem válečného filmu nazvaného 
„“Válečné události Cheb 1945““ 
a knih „“Křídla nad Chebem““ 
a „“Chebská křídla v souvislos-
tech“.  Významně přispěl i k ob-
novení chebských Leteckých dnů, 
které se na letišti v poslední době 
konají každé dva roky. Stál rovněž 
u vzniku Ultralight Clubu Cheb

Mgr. Bohumil Řezáč
- aktivní propagátor zdravého 
pohybu, metodik tělesné výcho-
vy, i přes vysoký věk je stále činný 
a věnuje se především populariza-
ci sportu u mladých lidí, zasloužil 
se o vydávání mnohých publikací 
s ilustracemi a popisem cvičení 
doma i v přírodě
� (KÚ)

Sociální služby: Nejrozšířeněj-
ší jsou ty pobytové

Asi nejznámější a nejrozšíře-
nější pobytovou službou, kterou 
zná téměř každý, jsou domovy 
pro seniory. Jedná se o službu, 
která se poskytuje seniorům (ob-
vykle osobám nad 65 let věku), 
kteří mají z důvodu věku sníže-
nou soběstačnost a jejichž situa-
ce vyžaduje pravidelnou pomoc 
jiné fyzické osoby. Domovy pro 
seniory poskytují svým klien-
tům tyto služby: ubytování (tato 
služba zahrnuje i úklid, praní, 
žehlení a drobné opravy ložního 
a osobního prádla), poskytnutí 
celodenní stravy (zpravidla pět 
jídel denně), pomoc při zvládá-
ní běžných úkonů péče o vlastní 
osobu (pomoc při oblékání a svlé-
kání, pomoc při vstávání z lůžka, 
uléhání, při přesunu na lůžko 
nebo vozík, pomoc při podávání 
jídla a pití a pomoc při prostorové 
orientaci a při samotném pohy-
bu). Dále je zajišťována pomoc 
při osobní hygieně (zahrnuje 
i péči o vlasy a nehty a pomoc při 
použití WC), zprostředkování 
kontaktu se společenským pro-
středím (upevňování kontaktů 
s rodinou, podpora při aktivitách 
zajišťujících sociální začleňování 
uživatelů), sociálně terapeutic-
ké činnosti (zajišťují rozvoj nebo 

udržení osobních a sociálních 
schopností, podporují sociální 
začleňování osob), aktivizační 
činnosti (volnočasové a zájmové 
aktivity), pomoc při uplatňování 
práv, oprávněných zájmů a při 
obstarávání osobních záležitos-
tí. Pobyt v domově pro seniory je 
placenou sociální službou. Výše 
úhrady je stanovena vyhláškou č. 
505/2006 Sb. a činí maximálně 
210 Kč denně za poskytnutí uby-
tování a 170 Kč denně za celo-
denní stravu nebo 75 Kč za oběd. 
Člověk, který má zájem o využití 
služeb domova pro seniory (ob-
dobně platí i pro domovy pro 
osoby se zdravotním postižením 
a domovy se zvláštním režimem) 
musí podat písemnou žádost a to 
přímo do domova, který si vybral. 
Žádost lze stáhnout z webových 
stránek domova. Součástí této 
žádosti je vyjádření praktického 
lékaře o zdravotním stavu žada-
tele. Sociální pracovník vybrané-
ho domova pro seniory provede 
sociální šetření a následně ředitel 
domova rozhodne o přijetí či ne-
přijetí žadatele. S každým klien-
tem musí být uzavřena smlouva 
o poskytování sociální služby, 
která upravuje práva a povinnosti 
uživatele i poskytovatele služby. 

Další pobytovou službou jsou 
domovy pro osoby se zdravotním 

postižením. Tato zařízení posky-
tují pobytové služby osobám, 
které mají sníženou soběstačnost 
z důvodu zdravotního postižení 
a jejichž situace vyžaduje pravi-
delnou pomoc jiné fyzické oso-
by. Základní poskytované služby 
jsou téměř shodné s činnostmi 
poskytovanými v domovech pro 
seniory. Navíc jsou zajišťovány 
také výchovné, vzdělávací a akti-
vizační činnosti, protože v těchto 
domovech jsou poskytovány služ-
by i nezletilým klientům. Rovněž 
tato služba je poskytována za 
úhradu, částky jsou ve stejném 
cenovém rozpětí jako v domo-
vech pro seniory. Princip podání 
žádosti a rozhodnutí o žádosti je 
shodný s výše popsaným domo-
vem pro seniory.

Domovy se zvláštním režimem 
poskytují pobytové služby oso-
bám se sníženou soběstačností 
z důvodu chronického duševního 
onemocnění nebo závislosti na 
návykových látkách, a osobám 
se stařeckou, Alzheimerovou de-
mencí a ostatními typy demencí, 
které mají sníženou soběstač-
nost z důvodu těchto onemoc-
nění, jejichž situace vyžaduje 
pravidelnou pomoc jiné fyzické 
osoby. Základní činnosti při po-
skytování služeb v domovech se 
zvláštním režimem jsou shodné, 
jako v domovech pro seniory, 
výše úhrady je také ve stejném 
cenovém rozpětí. Princip podání 
žádosti a rozhodnutí o žádosti je 
shodný s výše popsaným domo-
vem pro seniory.

Ve všech vyjmenovaných zaří-
zeních jsou umístěny osoby, které 
jsou příjemci příspěvku na péči. 

  (KÚ)

SERIÁL Pomáhají lidem aneb přehled o sociálních službách v kraji
Karlovarský kraj připravil pro své občany elektronický katalog 
sociálních služeb, který přehlednou formou a jednoduchým 
způsobem poradí, kam se lidé mohou obrátit, ocitnou-li se v ne-
příznivé či krizové sociální situaci. V katalogu budou uvedeny 
kontakty na jednotlivé poskytovatele, odkazy na jejich webové 
stránky a náplň činnosti poskytovaných sociálních služeb. V sérii 
článků teď postupně a podrobněji představujeme jednotlivé dru-
hy poskytovaných sociálních služeb.

POBYTOVÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY 
Nejčastějším zřizovatelem pobytových sociálních služeb jsou kraje, ale mohou to být také obce, církve či 
soukromé subjekty. Občané, kteří mají zájem o konkrétní informace o poskytování těchto služeb, se mo-
hou obrátit buď přímo na vybraný domov, nebo mohou kontaktovat sociální pracovníky na obecních či 
městských úřadech, případně také na Krajském úřadu Karlovarského kraje, kteří jim poskytnou všechny 
potřebné informace. 

Kontakty: 
Magistrát města Karlovy Vary - Dagmar Pazdercová, Dis., tel.: 353 152 562, MÚ Sokolov – Bc. Jana Škornová, 
tel.: 359 808 130, MÚ Cheb – Bc. Anna Doubková, tel.: 354 440 249, MÚ Aš – Bc. Rita Jetlebová, tel.: 354 524 
227, MÚ Mariánské Lázně – Mgr. Roman Nováček, tel.: 354 922 309, MÚ Kraslice, Ivana Rážová, tel.: 352 370 
438, MÚ Ostrov – Bc. Kateřina Šplíchalová, tel.: 354 224 887, MÚ Kynšperk nad Ohří – Bc. Pavla Danielová, 
tel.: 352 350 428, MÚ Horní Slavkov – Mgr. Viktorie De Stefanisová, tel.: 352 350 661, MÚ Loket – Miroslava 
Riečanová, tel.: 352 359 732, MÚ Chodov – Mgr. Eva Virtelová, tel.: 352 352 121, MÚ Toužim – Bc. Ivana Miku-
lová, tel.: 354 224 506, MÚ Žlutice – Ing. Ondřej Fábera, tel.: 724 770 169 , MÚ Nejdek – Ing. Soňa Taušková, 
tel.: 353 240 142, Krajský úřad Karlovarského kraje – Mgr. Jana Petrůjová, tel.: 354 222 485, Bc. Ivana Teplá, 
tel.: 354 222 599, Mgr. Pavlína Parůžková, tel.: 354 222 303.

Významné osobnosti Karlovarského kraje   Zleva Luděk Matějíček, hejtmanka Jana Mračková Vildumetzová, Neklan Stře-
cha, zástup za Pavla Dragouna, Eva Hanyková, Stanislav Burachovič, Bohumil Řezáč, vnuk Václava Šrámka (František Ficek), 
Petr Rojík, Pavla Andrejkivová, zástup Karel Nejdl in memoriam (Jiří Babůrek), Zdeněk Mandrholec, radní Josef Janů, Hana 
Hornátová, Oldřich Tomášek a Josef Váňa. Foto: KÚ
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První české gymnázium v Karlových Varech, příspěvková organizace

Obor vzdělání: čtyřletý s maturitním vysvědčením
Kosmetička - Knihovnické a informační systémy a služby
Obor vzdělání H: tříletý s výučním listem
Cukrář - Truhlář - Kuchař-číšník - Kuchař - Číšník-servírka - Aranžér - 
Kadeřník - Pekař
Obor vzdělání E: dvouletý nebo tříletý s výučním listem (i pro žáky z nižších ročníků ZŠ) 
Dřevařská výroba (délka studia tři roky) - Práce ve stravování (délka studia dva roky)
Cukrářské práce (délka studia tři roky) - Pekařské práce (délka studia dva roky) 
Nástavbové studium s maturitním vysvědčením
pro absolventy tříletých učebních oborů
Podnikání - denní dvouleté studium, dálkové tříleté studium
Vlasová kosmetika - denní dvouleté studium

Střední škola
živnostenská
Sokolov,
příspěvková organizace

Pro školní rok 2017 / 2018
otevíráme tyto obory www.zivnostenska-sokolov.cz

Den otevřených dveří: 19. 2. 2016 Školní jídelny nabízejí obědy pro veřejnost 
cena 45 Kč - polévka, hlavní jídlo, nápoj

Školní jídelny 
v Sokolově,  
Kynšperku 
a Kraslicích  
a domov mládeže 
v Sokolově 
zajišťují ubytování 
a stravu. 

Den otevřených dveří:
6. 2. 2019

Školní jídelny nabízejí obědy pro veřejnost
cena 47 Kč - polévka, hlavní jídlo, nápoj

Ve školním roce 2019 / 2020
otevíráme tyto obory

Vsaď na budoucnostřemesla

Střední pedagogická škola, gymnázium 
a vyšší odborná škola Karlovy Vary,   
příspěvková organizace 
Lidická 455/40, 360 01 Karlovy Vary

Vzdělávání v pedagogické oblasti má na škole padesátiletou tradici. 
V polovině 90. let byla oborová skladba rozšířena o gymnaziální obory 
a od roku 2005 je součástí školy též VOŠ.

75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika
78-42-M/03 Pedagogické lyceum
75-41-M/01 Sociální činnost
79-41-K/41 Gymnázium se zaměřením na tělesnou výchovu

 Obory vzdělání VOŠ
75-32-N/06 Sociální pedagogika

 Možnosti pro absolventy: 
Po absolvování výše zmíněných oborů je možno pokračovat ve studiu na VŠ či VOŠ, ze-
jména pak se zaměřením pedagogickým, humanitním, uměleckým a tělovýchovným. 
V případě uplatnění na trhu práce mohou absolventi pracovat v oblasti školství, sociální 
péče apod.

 Informace o škole: 
Pro potřeby vzdělávání škola disponuje jak univerzálními tak odbornými učebnami (hu-
dební, výtvarná výchova, cizí jazyky, učebny ICT). Škola je komplexně zasíťována, žákům 
je neomezeně přístupný internet. Škola se aktivně podílí na realizaci projektů, což zlepšu-
je materiální podmínky školy, ale i zkvalitňuje metody výuky.
Na vzdělávání žáků se podílí vysoce kvalifikovaný pedagogický sbor. 
Žáci se zapojují do spolupráce s partnerskými školami (zejména SRN), 
teoretickou výuku doplňují vhodně exkurze tuzemské i zahraniční.

 Ubytování a stravování:
Pro školu tyto služby zajišťuje Domov mládeže, který se nachází v sousedství školy. Ten 
také nabízí žákům školy k dispozici krytý plavecký bazén.

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 20. 11. 2015 a 9. 1. 2016

Kontakty:
Ředitel školy: Mgr. Bohuslav Peroutka

Lidická 455/40, 360 01 Karlovy Vary, tel.: 354 224 711, fax: 353 234 596
www.pedgym-kv.cz, info@pedgym-kv.cz

 Obory vzdělání SPgŠ a G: Obory vzdělání SPgŠ a G:
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dební, výtvarná výchova, cizí jazyky, učebny ICT). Škola je komplexně zasíťována, žákům 
je neomezeně přístupný internet. Škola se aktivně podílí na realizaci projektů, což zlepšu-
je materiální podmínky školy, ale i zkvalitňuje metody výuky.
Na vzdělávání žáků se podílí vysoce kvalifikovaný pedagogický sbor. 
Žáci se zapojují do spolupráce s partnerskými školami (zejména SRN), 
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DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

ŠKOLNÍ ROK 2019 - 2020

7. 12. 2016

malíř a lakýrník

Možnost ubytování ve vlastním domově mládeže v Karlových Varech 
- Drahovicích, Stará Kysibelská 45 - cca 300 metrů od školy i od dílen.

Pro absolventy učebních oborů nabízíme dvouleté nástavbové studium:  
                  podnikání

Střední škola stravování a služeb Karlovy Vary
 STOLE TÍ TRADICE, K VALIT Y A ZKUŠENOSTÍ

Přijímací řízení pro školní rok 2019/20:
Čtyřletý obor s maturitní zkouškou
  65-41-L/01  Gastronomie a hotelnictví (inovovaný obor)
Tříleté obory s výučním listem
  65–51-H/01 Kuchař, kuchařka
  65–51-H/01 Číšník, servírka   
  65–51-H/01 Číšník, barman, barista
  29-54-H/01 Cukrář
  69-51-H/01  Kadeřník
  65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby
Nástavbové studium (pro absolventy oborů Kuchař a Číšník)
  65–41-L/51  Gastronomie (dálková forma)
Kriteria přijímacího řízení budou zveřejněna na www stránkách školy.

Sídlo: Ondřejská 56, 360 01 Karlovy Vary 
tel.: 353 176 611, 353 176 622, 602 108 439

E-mail: info@ssstravovani.cz, Internet: www.ssstravovani.cz

DEN  OTEVŘENÝCH  DVEŘÍ 23. 1. 2019
od 13 do 18 hodin v budově školy Ondřejská 56, Karlovy Vary

prohlídka školy, informace o studiu, ukázky z odborného výcviku žáků
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Seznam maturitních oborů nabízených na naší škole:
· Lesnictví 41-46-M/01 denní i dálková forma vzdělávaní
· Zahradnictví 41-44-M/01 denní forma vzdělávání

Seznam tříletých učebních oborů nabízených na naší škole:
· Lesní mechanizátor 41-56-H/01 denní forma vzdělávání
· Včelař 41-51-H/02 denní forma vzdělávání
· Zahradník 41-52-H/01 denní forma vzdělávání
· Zahradnické práce 41-52-E/01 denní forma vzdělávání

Více informací o nabízených oborech a škole naleznete na www.slszlutice.cz.

Střední lesnická škola Žlutice, p.o.

Chceš studovat vojenskou školu? 
Přijď na Den otevřených dveří
SOKOLOV   Ministerstvo obrany 
ČR otevře v letošním roce v našem 
regionu pobočku vojenské střed-
ní školy. V atraktivním komplexu 
ISŠTE Sokolov se bude vyučovat 
nový obor Strojírenství, který je 
primárně zaměřen na přípravu 
obslužného personálu letiště. Ne-
nechte si ujít druhý ze Dnů ote-
vřených dveří přichystaných na 
začátek roku, příležitost důkladně 
se seznámit s prostředím školy je 
znovu už 30. ledna. V rámci Dnů 
otevřených dveří ISŠTE Sokolov se 
budete moci setkat s náborovými 
pracovníky, kteří vám poskytnou 
všechny potřebné informace o stu-
diu. Chybět nebudou ani zástupci 
Vojenské střední školy a Vyšší od-
borné školy Ministerstva obrany 
v Moravské Třebové a její žáci. Den 
otevřených dveří bude probíhat 
od 9 do 17 hodin.V případě zájmu 
vás pak místní studenti provedou 
samotnou školou. Mimo termín si 
lze domluvit individuální prohlíd-
ku, informace podá ředitel ISŠTE 
Sokolov Pavel Janus (tel.: 352 466 
163, 774 892 590).

Zájemci o studium na pobočce 
vojenské střední školy rovněž mu-
sí navštívit rekrutační pracoviště 
v Karlových Varech, a to nejpozději 
do 2. února. Pracoviště, které sídlí 
v ulici Počernická 553/2 (Sachrův 
dvůr), je otevřeno v pondělí a ve 
středu od 8 do 17 hodin, v úterý a ve 
čtvrtek od 8 do 16 hodin, v pátek od 
8 do 12 hodin a speciálně v sobotu 
2.  února. Přihlášku ke studiu je 
pak nutné odevzdat do konce úno-
ra. Detailnější informace o náboru 
studentů jsou k dispozici na webu 
ozbrojených sil ČR. 
 (KÚ)

Originální komiks nabízí 
pohled žáků na dějiny
KARLOVY VARY   V rámci vzdělá-
vacího projektu neziskové organi-
zace Post Bellum „Příběhy našich 
sousedů“ vznikla unikátní publika-
ce s názvem „Břemeno“. Komiks 
vytvořil žákovský tým z Karlových 
Varů, který se projektu účastnil. 
Osobité vyprávění osudů pamětní-
ka Antonína Otty doplňují metodic-
ké listy. Publikace tak může sloužit 
učitelům k výuce moderní historie.

V roce 2017 se čtyři žáci ze ZŠ ja-
zyků v Karlových Varech – Natálie 
Čornyjová, Andrea Kiralyi, Tomáš 
Lehečka, Tomáš Polena – zapojili 
do dokumentaristického projektu 
„Příběhy našich sousedů“. Pod ve-
dením učitelky Jaroslavy Trautne-
rové natočili a úspěšně zpracovali 
příběh Antonína Otty. Tak se zro-
dil nápad zpřístupnit komiks širší 
veřejnosti. Díky finanční podpoře 
Karlovarského kraje se podařilo 
tento nápad letos také zrealizovat.

Vznikla publikace, která nabízí 
žákovský pohled na dějiny 20. sto-
letí. První část obsahuje zpracování 
pamětnického vyprávění ve formě 

komiksu. Druhá část pak obsahu-
je metodicko-didaktické rozšíření 
žákovské práce s cílem inspirovat 
především pedagogy pro využití 
komiksu ve vyučovacích hodinách. 
Autorkou metodické části a vedou-
cí projektu je Dagmar Erbenová 
z Post Bellum. 

Příběhy našich sousedů je vzdělá-
vací projekt neziskové organizace 
Post Bellum pro žáky osmých a de-
vátých tříd základních škol a tercií 
a kvart víceletých gymnázií. Ti se 
za doprovodu svých učitelů a lidí 
z Post Bellum na několik měsíců 
stanou rozhlasovými nebo tele-
vizními dokumentaristy.  Mají za 
úkol vyzpovídat pamětníka, natočit 
vzpomínky, digitalizovat fotogra-
fie, prozkoumat archivy a nakonec 
vytvořit rozhlasovou, televizní nebo 
psanou reportáž či dokument. 

K červnu 2018 se do projektu 
zapojilo na 3 182 žáků a studentů 
z téměř pěti set škol po celé České 
republice, kteří zdokumentovali či 
dokumentují celkem 761  pamět-
nických příběhů.  (KÚ)

Skalpel. Tispo. Fiktivní firmy 
sbíraly ceny na veletrhu
MARIÁNSKÉ LÁZNĚ   V polovi-
ně ledna se stejně jako každým 
rokem zúčastnily fiktivní firmy 
z Gymnázia a obchodní akade-
mie v Mariánských Lázních re-
gionálního veletrhu fiktivních 
firem v Plzni. Žáci zde předvedli 
své propagační materiály, umění 
obchodovat a vyplňovat doklady. 
Mezi třicítkou firem z celého regi-
onu obstáli na výbornou a získali 

celkem čtyři ceny. Firma Skalpel, 
s. r. o. získala 1. místo v katego-
rii Katalog, 2. místo za Stánek 
a 3. místo v soutěži Fair play. Fir-
ma Tispo, s. r. o. vybojovala 1. 
místo v kategorii Stánek. Radost 
žáků z úspěchu je obrovská a je 
velkou motivací pro další veletrhy 
v Sokolově a v Praze.
 Ing.�Jana�Gaszczyková,�
� GOA�Mariánské�Lázně

Firma Skalpel   Fiktivní eseréčko získalo na veletrhu kompletní sbírku medailí.  
 Foto: GOA Mariánské Lázně

STØEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA 

A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA CHEB

škola s tradicí a perspektivou
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 ubytování na DM - možnost slev
 stravování ve škole
 praxe v zahranièí bìhem studia
 mimoškolní aktivity
 pøíjemné klima školy
 lze pokraèovat  ve studiu na VOŠ a VŠ
 možnost dalších vzdìlávacích kurzù

zajímavá práce - jistota uplatnìní
stipendijní programy

Dny otevrených dverí a další info:

tel: 351 011 061
www.szsavoscheb.cz

Kvalitou vzdìlání k jistotì zamìstnání

SZŠ a VOŠ

CHEB

VOŠ
� Sociální práce

SŠ 
Maturitní obory:
� Praktická sestra
� Sociální èinnost
� Masér 
         ve zdravotnictví
Uèební obor:
� Ošetøovatel

- denní studium

SŠ - dálkové studium
� Praktická sestra

STUDIJNÍ OBORY (čtyřleté s maturitou) 
• Veřejnosprávní činnost
• Ekonomika a podnikání
• Elektrotechnika
• Informační technologie
• Dopravní prostředky
• Strojírenství

UČEBNÍ OBORY (tříleté s výučním listem)
• Mechanik opravář motorových vozidel
• Obráběč kovů
• Elektrikář 
• Strojní mechanik

TADY ZAČÍNÁ
TVÁ BUDOUCNOST

INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ 
A EKONOMICKÁ SOKOLOV, p.o.STIPENDIUM

AŽ 10 000,- 
(KČ/ROČNĚ)

TADY ZAČÍNÁ TVÁ BUDOUCNOST

INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ SOKOLOV, p.o.
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NejmoderNější techNická škola v karlovarském kraji otevírá
pro rok 2019—2020 tyto obory: autotronik / elektrotechnika / informační
technologie / strojírenství / Nástrojař / veřejnosprávní činnost / mechanik opravář
motorových vozidel   >> školu doporučují a práci absolveNtům Nabízejí:
AMPHENOL TUCHEL INDUSTRIAL / BOS AUTOMOTIVE PRODUCTS CZ s.r.o. / ČEZ /
EPT CONNECTOR / KARLOVARSKÉ MINERÁLNÍ VODY a.s. / LAGARDE SPEDITION spol. s r.o. /
LASSELBERGER, s.r.o. / OSTROVSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. / SEDLECKÝ KAOLIN, a.s. /
SKF LUBRICATION SYSTEMS CZ, S.R.O. / SVATAVSKÉ STROJÍRNY s.r.o. / S.& W. AUTOMOBILY s.r.o. /
TOYODA GOSEI CZECH, s.r.o. / VLNAP a.s. / WITTE - AUTOMOTIVE / ZF ELEKTRONICS 
KLÁŠTEREC s.r.o. / ZPA INDUSTRY     >>>> www.spsostrov.cz   

spš ostrov
kvalitNí
perspektivNí
vzděláNí

VYSOKÁ ŠKOLA 
FINANČNÍ A SPRÁVNÍ

Studijní středisko Karlovy Vary / T. G. Masaryka 541/3, 360 01  Karlovy Vary

tel.: 357 070 081, 357 070 082 | karlovyvary@vsfs.cz | www.vsfs.cz 

Dny otevřených dveří: čt 7. 2. | so 16. 2. | čt 14. 3. | čt 11. 4. | čt 16. 5. 2019

Bakalářský a navazující magisterský studijní program:
• Veřejná správa (Bc., Ing.)
• Bezpečnostně právní studia (Bc., Mgr.)
• Ekonomika a management (Bc., Ing.)
• Právo v podnikání (Bc., Mgr.)

KONTAKTY:
Telefon: 354 408 011    Mobil: 734 522 684
Email: info@iss-cheb.cz     Web: www.iss-cheb.cz

Maturitní obory čtyřleté
18-20-M/01 Informační technologie
26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik - robotizace
23-41-M/01 Strojírenství - programování CNC strojů
63-41-M/01 Ekonomika a podnikání - management kvality
82-51-L/06 Uměleckořemeslná stavba hudebních nástrojů
41-41-M/01 Agropodnikání
Učební obory tříleté/dvouleté
26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje
23-68/H/01 Mechanik opravář motorových vozidel
41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů
36-52-H/01 Instalatér
33-56-H/01 Truhlář
65-51-H/01 Kuchař - číšník
29-51-E/01 Potravinářská výroba - cukrář
69-51-H/01 Kadeřník
41-52-H/01 Zahradník
23-51-E/01 Strojírenské práce
36-67-E/02 Stavební práce
65-51-E/02 Práce ve stravování
29-56-H/01 Řezník - uzenář

Integrovaná střední škola Cheb, p. o. je významným regionálním 
centrem odborného vzdělávání, které pro školní rok 2019/2020 
nabízí 19 oborů vzdělání ukončovaných maturitní i závěreč-
nou zkouškou. Škola poskytuje žákům velmi kvalitní zázemí, 
materiální vybavení a kvalifi kovaný učitelský sbor. Součástí ISŠ 
Cheb, p. o. je autoškola, svářečská škola, školní jídelna a domov 
mládeže. Škola poskytuje stipendia žákům vybraných oborů.

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ:
Kdykoli po předchozí domluvě.

KARLOVY VARY   V předvánoč-
ním čase proběhl již 20. ročník re-
nomované gastronomické soutěže 
žáků středních škol. 

Na letošní ročník dorazilo 23 
soutěžících reprezentujících gas-
tronomické školy i hotelové spo-
lečnosti zvučného jména z celé 
České republiky. „Soutěžící pre-
zentovali jak svoje hotové výrobky, 
tak současně vystupovali na pódiu 
před publikem, které se snažili 
přesvědčit o svých dovednostech. 
Hodnoceni byli komisemi složený-
mi z našich špičkových odborníků 
v oblasti gastronomie v čele s pre-
zidentem Asociace kuchařů a cuk-
rářů ČR panem Miroslavem Kub-
cem,“ uvedl Jiří Neumann, ředitel 
Střední školy stravování a služeb 
Karlovy Vary.

Absolutní vítězství v kategorii 
kuchař i cukrář tentokrát získa-
li žáci reprezentující Středisko 
praktického vyučování hotelu In-
terContinental Praha. Na dalších 
místech pak vynikly i výkony žáků 
karlovarské Střední školy stra-
vování a služeb. „Podstatné však 

je, že soutěžící získali náročnou 
přípravou a soutěžním zápolením 
nové zkušenosti a inspiraci. Snaha 
organizátorů však byla naplněna 
i tím, že celodenní akce poskyt-
la mladým gastronomům i jejich 

pedagogům krásné zážitky a také 
mnoho prostoru pro výměnu od-
borných zkušeností a přispěla též 
k popularizaci gastronomických 
řemesel,“ dodal Jiří Neumann. 

 (KÚ)

Lázeňský pohárek   Jubilejní 20. ročník uspořádala karlovarská pobočka Asociace 
kuchařů a cukrářů ČR společně se Střední školou stravování a služeb Karlovy Vary 
a Střediskem praktického vyučování Grandhotel Pupp. 
 Foto: z archivu Jiřího Neumanna

Grandhotel Pupp. Mladí 
kuchaři předváděli své umění

KARLOVY VARY    Na začátku 
prosince se na krajském úřadě ko-
nala konference projektu Potter 
raiting, Cílem projektu je příprava 
a praktické ověření metodiky testo-
vání keramiků. Akci organizovala 
Střední uměleckoprůmyslová ško-
la Karlovy Vary.

Škola  patří mezi nejúspěšnější 
žadatele  programu Erasmus+ a je 
významným propagátorem koo-
perace mezi keramickými organi-
zacemi v Evropě.  Na akci se proto 
sešli keramici ze Slovenska, Turec-
ka, Polska, Kypru, Portugalska, 
Lotyšska, Francie spolupracující 
s karlovarskou školou na dvou ke-
ramických projektech, Potter Rai-
ting a Diversity of Ceramics.

Konferenci  zahájil  krajský radní 
Jaroslav Bradáč, který zdůraznil 
význam mezinárodní spolupráce 
v oblasti vzdělávání v tradičních 
řemeslných oborech, mezi které 
patří výroba keramiky a porcelá-
nu. Následně seznámila Blanka 
Hladíková ze Střední umělecko-
průmyslové školy Karlovy Vary 
účastníky s vlastním projektem 
Potter raiting, na který navázala 
vystoupení jednotlivých partnerů. 
Představeni byli žadatelé i příjemci 
grantů, Asociace řemeslníků Kar-
pat z východního Slovenska, poté 
vystoupili se svými příspěvky ostat-
ní partneři, Keramická asociace 
z Kypru, Afyon Univerzita z Tu-
recka, keramické studium Baobab 

z Polska a představení partnerů  
uzavřela Radka Vaňourková, uči-
telka odborného výcviku ze SUPŠ 
Karlovy Vary. 

Kromě partnerských organizací 
škola ukázala příklady zásadních 
výstupů. Nejvýznamnějšími a nej-
zajímavějšími jsou rozpracované 
moduly rekvalifikačního a nad-
stavbového studia vhodné pro 
vzdělávací a státní instituce. Dal-
ším výstupem je metodika ověření 
praktických dovedností keramiků 
a podrobné pracovní foto návody 
na různé výrobky z keramiky a por-
celánu, včetně dekoračních tech-
nik. Všechny dokumenty a výstu-
py budou přístupné na webových 
stránkách školy.  (KÚ)

Potter raiting. Mezinárodní projekt 
míří na testování keramiků

CHEB, SOKOLOV    Studenti Gym-
názia Cheb, Chebské Svobodné 
školy a Střední živnostenské školy 
v Sokolově se zúčastnili již 156. 
setkání s významnými osobnostmi 
České republiky, které pro studen-
ty připravuje manažer a pedagog 
chebského gymnázia Miroslav 
Stulák. Do pražského hotelu JAL-
TA na Václavském náměstí mezi 
studenty v průběhu dne zavítali 
moderátorka a novinářka Světlana 
Witowská, slavní hokejisté a mis-
tři světa Jan Klapáč (z roku 1972) 
a Radim Vrbata (z roku 2005), 
herec Marek Adamczyk, rektor 
Univerzity Karlovy prof. MUDr.
Tomáš Zima, DrSc. a na závěr 
přednosta 3. chirurgické kliniky 
1.LF UK a FN Motol prof. MUDr.
Robert Lischke, Ph.D. Studentům 
byly představeny zajímavé postře-
hy nejen z kultury, ale i ze sportu, 
politiky a mediálního světa. 

Se Světlanou Witowskou se 
diskutovalo především o práci 
v médiích.  Moderátorka se se stu-
denty podělila o velmi zajímavé 
informace, popsala, jak funguje 
natáčení ve virtuálním studiu, a ja-
ko perličku zmínila proces líčení 
moderátorek. Dále studentům vy-
světlila rozdíly mezi komerční a ve-
řejnoprávní televizí. Podotkla, že 
ze všech moderátorů zpravodajství 
České televize má asi nejméně ča-
su, neboť se musí navíc starat o dvě 
děti. Pokud má službu, přichází 
domů často kolem půlnoci a ráno 
již musí vypravovat svého sedmi-
letého syna do školy. Aby si udržela 
štíhlou postavu, chodí pravidelně 
cvičit. 

Další osobností, která se studen-
tům zmíněných škol představila, 
byl mistr světa v hokeji z roku 1972 
a také dědeček olympijské vítězky 
Ester Ledecké a známého malíře 

Jonáše Ledeckého Jan Klapáč. 
V upřímné besedě se s námi podě-
lil o své bohaté zkušenosti ze svě-
ta sportu. Sdělil nám i svůj názor 
na současnou situaci ve sportu, 
z něhož se podle něj vytrácí radost 
a smysl pro fair play, protože pe-
níze často hrají dominantní roli. 
Přítomné mladé lidi poučil, že 
prohru nemají vnímat negativně, 
důležité je uvědomit si chybu, čímž 
může prohra člověka i posunout. 
Pan Klapáč má významný podíl na 
úspěších své vnučky Ester Ledec-
ké, neboť zejména v počátcích její 
kariéry ji stále doprovázel a radami 
napomáhal k jejímu výkonnostní-
mu růstu.

Třetím hostem byl bývalý repre-
zentant České republiky v ledním 
hokeji a mistr světa z roku 2005 
Radim Vrbata. Ten za účastníky 
setkání dorazil z Mladé Boleslavi, 
kde v současné době působí jako 
trenér hokejové mládeže. Ačkoliv 
odehrál jako jeden z mála českých 
hokejistů ve slavné kanadsko-
-americké NHL přes 1000 zápasů, 
působil velice skromně a pokorně. 
Do Ameriky odešel za svým hoke-
jovým snem v pouhých 17 letech 
a zejména v počátečním období 
měl značné problémy s nedosta-
tečnou znalostí anglického jazyka, 
proto často zvažoval návrat domů. 
Nakonec vše překonal a v NHL se 
dokázal v mimořádně těžké konku-
renci prosadit. Od počátku svého 
působení v zámoří si ale byl jistý,  
že se po skončení kariéry vrátí do-
mů. Nyní se kromě přípravy mla-
dých hokejistů věnuje především 
své početné rodině se třemi syny 
(9,4,2 roky).

Dalším v pořadí byl mladý di-
vadelní a filmový herec Marek 
Adamczyk, který si po studiích 
DAMU vyzkoušel také studium 

herectví ve  Velké Británii. Kdo by 
předpokládal, že beseda probíhala 
v zábavném stylu, tak by se pletl. 
Marek odpovídal na otázky stu-
dentů s vážnou tváří a každou větu 
si pečlivě promýšlel. Donedávna 
si chtěl myslel, že se stal hercem 
z vlastní vůle, ale po čase si uvědo-
mil, že ho k tomu přivedl jeho otec 
a dědeček. V současné době je jeho 
domovskou scénou Divadlo Na 
Vinohradech, ale vnímali jsme, že 
jeho snem je Dejvické divadlo. Ta-
ké on, stejně jako celá řada dalších 
herců, bojuje s trémou, ale zatím ji 
úspěšně zvládá. 

Studenty přišel navštívit také 
508. rektor Univerzity Karlovy 
v Praze prof. MUDr. Tomáš Zima, 
DrSc. Vyprávěl studentům o stu-
diu na Univerzitě Karlově a o jejím 
současném umístění ve světovém 
žebříčku univerzit. Dále sdělil, 
že rektoři mají každý den nabitý 
programem a poté se rozhovořil 
o svých zálibách, zejména turistice. 

Poslední osobností,  která stu-
denty poctila svou přítomností,  byl 
charismatický přednosta 3. chirur-
gické kliniky LF UK a FN Motol 
prof. MUDr. Robert Lischke, 
Ph.D., respektovaný hrudní chi-
rurg. Shodou okolností se svým 
předchůdcem navštěvoval stejný 
ročník totožného pražského gym-
názia.  Studenti se dozvěděli, že 
lékaři dokáží operovat až 14 hodin 
v kuse a že transplantace plic je vel-
mi namáhavá jak pro lékaře na sá-
le, tak i pro operovaného pacienta. 

Po náročném celodenním progra-
mu následovala ještě tříhodinové 
cesta autobusem domů se zážitky, 
na které se nezapomíná.

Lucie�Jakubíková,�
Nina�Peterková�
a�Vojtěch�Úlovec�

(prima�chebského�gymnázia)

Rektor, přednosta kliniky, novinářka, herec, 
hokejista. Jak žijí, zjišťovali gymnazisté 

ŠKOLNÍ ROK 2019 - 2020
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www.kr-karlovarsky.cz           www.facebook.com/Karlovarsky.kraj

Karlovarský kraj jsme MY! všichni

Lenka Sárová Malíská
designérka a malířka
Karlovy Vary

Krušné hory jsou 
mým domovem

zijemeregionem.cz

Rozšíření�dobývacího�ložiska�
kaolínu�prostoru�Mírová

Karla Maříková
poslankyně 
a krajská 
zastupitelka za 
SPD

Firma� Sedlecký� kaolín,� a.s.� by�
měla� na� Karlovarsku� uskutečnit�
těžbu�kaolínu,�jelikož�zásoby�v�okol-
ních� lomech� už� totiž� docházejí.�
Ročně�se� tu�má�vytěžit�120�až�140�
tisíc� tun� té� nejkvalitnější� suroviny.�
Obyvatelé�Jenišova�a�Mírové�se�však�
právem��bojí�o�zdraví�a�argumentují,�
že�v�odebraných�vzorcích�vody�odté-
kající� z�lomu� směrem� k�obci� bylo�
v�laboratoři��zjištěno�velké�množství�
arzenu�a�během�těžby�by�dále�došlo�
k�uvolnění�velkého�množství�poléta-
vého�prachu,�který�způsobuje�astma�
a�rakovinu.� Společnost,� která� má�
těžbu�provádět,�prý�těží�zastaralou�
technikou�a�to�i�přesto,�že�povinnost�
v�EU� je�používat�nejmodernější�do-
stupnou� těžební� techniku,� tak� aby�
škody�na�lidské�zdraví�a�životní�pro-
středí� byly� minimalizovány.� Z�toho�
důvodu�jsme�v�této�věci�interpelova-
la�Mgr.�Richarda�Brabce,�ministra�
životního�prostředí�ČR.�Pan�ministr�
uvedl,� že�považuje� za�nešťastné� to,�
že�někdo�mohl�povolit� výstavbu� tak�

blízko� chráněného� ložiska,� proto-
že� ložisko� je� tam� chráněno� velmi�
dlouho,� a�rozhodně� déle,� než� bylo�
rozhodnuto� o�výstavbě� v�bezpro-
středním� okolí.� Zůstává� otázkou,�
jestli� vůbec� někdo� řekl� místním�
obyvatelům�při� výstavbě� nebo� před�
výstavbou,�že�tam�je�chráněné�ložis-
kové�území�na� ložisko�kaolínu.�Zá-
měr� rozšíření� dobývacího� prostoru�
Mírová,�dobývání� výhradně� ložiska�
kaolínu� Božičany� -� Smolnice� byl�
podroben�procesu�EIA,�tedy�dopadů�
záměru� na� životní� prostředí� v�roce�
2014.�Souhlasné� stanovisko�minis-
terstvo�vydalo�dne�17.�10.�2014�a�25.�
února�2016.�Ministerstvo�životního�
prostředí�vydalo�závazné�stanovisko�
k�ověření� souladů� stanoviska� EIA�
2014�s�novým�zněním�příslušné�ev-
ropské�směrnice,�čímž�se�toto�stano-
visko�stalo�závazné�a�platné� i�podle�
nové� evropské� legislativy.� Investor�
nicméně�nemá� ještě� vydáno�samot-
né�rozhodnutí�o�povolení�těžby,�tak-
že�s�těžbou�nemůže�začít.�Pokud�jde�
o�délku�těžby,�investor�usiluje�o�těž-
bu� probíhající� přibližně� 14� až� 16�
let.V�procesu� EIA� byl� vyhodnocen�
vliv�záměru�na�veřejné�zdraví,�reali-
zace�předmětného�záměru�praktic-
ky� nezmění� expoziční� scénář� imisí�
hluku� a�polutantu� ovzduší,� a�proto�
se�neočekává�v�souvislosti�s�realiza-
cí� záměru� zvýšení� stávající� úrovně�
rizika� ovlivnění� veřejného� zdraví.�

V�procesu� EIA� byly� v�rámci� hydro-
geologického� posouzení� vyhodno-
ceny�vlivy�na�povrchové�a�podzemní�
vody�jako�středně�významné�a�přija-
telné� za� předpokladu� dodržení� na-
vržených�opatření.�Součástí� stano-
viska�EIA�jsou�uloženy�podmínky�za�
účelem�ochrany�vody.�V�procesu�EIA�
byl� hodnocen� také� vliv� záměru� na�
ovzduší.�V�závěru�rozptylové�studie�
je� konstatováno,� že� těžbou� v�rozší-
řeném� dobývacím� prostoru�Mírová�
se� imisní�zátěž�okolí�nezvýší� vlivem�
imisních� příspěvků� posuzovaného�
záměru� nad� stanovené� limity� a�ne-
byly� zjištěny� skutečnosti,� které� by�
z�hlediska�dopadů�na�kvalitu�ovzdu-
ší� bránily� realizaci� předmětného�
záměru.� Dle� rozptylové� studie� je�
na� základě� komplexního� zhodno-
cení�v�úvahu�připadajícího�vlivu�na�
ovzduší�předmětný�záměr�z�hledis-
ka� platných� pravidel� přijatých� pro�
ochranu�ovzduší�v�daném�prostředí�
únosný.�Vzhledem�k�tomu,�že�v�blíz-
kosti� těžby� se� nacházejí� světové�
lázně� Karlovy� Vary,� byl� o�jednotli-
vých� krocích� týkajících� se� procesu�
EIA� � informován� také� Magistrát�
města�Karlovy�Vary�jako�dotčeným�
správní�úřad.�Pokud�místní�obyva-
telé�disponují�novými�skutečnostmi�
aktuálně� zjištěnými,�mohu� jim�do-
poručit�obrátit�na�vodoprávní�úřad�
nebo�Českou�inspekci�životního�pro-
středí.

Karlovarský�kraj�se�potýká�s�pro-
blémy� ve� zdravotnictví� prakticky�
od�prvního�momentu,�kdy�od�státu�
převzal� nemocnice� v�Chebu,� So-
kolově� a�Karlových� Varech.� Není�
pravda,� jak� píše� v�minulých� Kraj-
ských� listech� předsedkyně� před-
stavenstva�KKN,�a.�s.�Jitka�Samá-
ková,� že� byly� v�dezolátním� � stavu,�
zanedbané� technicky� i�personálně�
a�všechny� kapacitně� dimenzované�
na� medicínu� první� poloviny� mi-
nulého� století.�Pokud� si� dobře� pa-
matuji,�byly�zde�fungující�lékařské�
týmy� i�odborníci.� � Většina� z�nás�
si� určitě� vzpomene� na� Stanisla-
va� Kubína,� chirurga,� který� v�roce�
1996�úspěšně�odoperoval�slavného�
amerického� herce� Gregory� Pecka,�
anesteziologa� Romana� Brázdila,�
primáře� gynekologicko� –� porod-
nického� oddělení� Jiřího� Klikara�
a�další.�Stát�navíc�naše�nemocnice�

oddlužil� částkou� 236� milionů� ko-
run,�dalších�6�milionů�přidal�kraj.���
Cheb�podpořil�svou�nemocnici�tím,�
že�50,6�milionů,�které�dlužila�měs-
tu,� přeměnil� v�dar.� Manažerský�
tým�Jiří�Štefan�a�Helena�Pěnkavo-
vá�navíc�docílil�toho,�že�nemocnice�
v�Karlových�Varech�byla�bez�dluhů.�
Snižoval� se� počet� akutních� lůžek,�
kterých�byl�nadbytek.�Otázka�byla,��
co� dál.� Obchodní� společnosti� ano�
či� ne?� Pokud� ano,� � v�jaké� formě?�
O�to,� jaká� zdravotnická� zařízení�
budeme�v�kraji�mít,� �se�vedly�těžké�
boje.� Protestující� lékaři� a�veřej-
nost� na� jedné� straně,� politici� na�
straně�druhé.� �Nemocnice� se� staly�
obchodními� společnostmi,� poma-
lu� se� vytratili� bojující� lékaři,� jimž�
už� nestálo� zato� � jít� proti� větrným�
mlýnům� a�nastoupili� manažeři.�
Někteří� lepší,� jiní� horší.� Ti,� co� vi-
děli� politikům� do� karet� a�nechtěli�
s�nimi� táhnout� za� jeden� provaz,��
byli�odejiti,�další� to�vzdali�a�odešli�
sami.� Do� oprav� budov,� přístro-
jové� techniky� i�personálu� kraj� za�
18� let� investoval� mnoho� miliard�
korun.� A�investuje� dále,� což� je� sa-
mozřejmě� naprosto� v�pořádku.� Co�
ale� v�pořádku� není,� je� zvyšující� se�
dluh�KKN,�a.�s.�a�to,�že�nikdo�ne-
tuší,�jakou�částku�bude�nutné�v�ná-

sledujících� letech� vynaložit,� aby�
společnost�nespadla�do� insolvence�
a�nebyla� za� zlomek� ceny� převzata�
soukromým� subjektem.� Agel� nebo�
Penta� by� určitě� ochotně� pomohly.�
Proto� si� myslím,� že� � by� měl� sou-
časný� management� fungovat� na�
100� procent� a�být� velmi� ostražitý.�
A�poznámka�na�závěr.�Poslankyně�
a�zastupitelka� Karla� Maříková�
(SPD)� ze� své� pozice� opravdu� ne-
může�ovlivnit�nedostatečné�úhrady�
VZP�a�její� chování� vůči� našim�ne-
mocnicím.��Její�strana�není�součás-
tí�vládní�koalice.�Zato�Jitka�Samá-
ková,�která�ji�v�minulých�Krajských�
listech� kritizovala,� � kandidovala�
za� hnutí� ANO,� hejtmanka� Jana�
Mračková�Vildumetzová�je�členkou�
ANO�a�navíc�předsedkyní�Asociace�
krajů�ČR�a�dokonce�i�ministr�zdra-
votnictví� � Adam� Vojtěch� je� z�téže�
strany.� Předsedkyně� představen-
stva� KKN,� a.s.� pláče� na� špatném�
hrobě.� Měla� by� se� obrátit� na� své�
spolustraníky,�kteří�mohou�stávají-
cí�situaci�změnit.�Od�věci�by�nebyla�
ani� důsledná� spolupráce� se� sebe-
vědomým�radním�pro�oblast�zdra-
votnictví� a�neuvolněným� starostou�
města� Ostrova� Janem� Burešem�
(ODS),�který� �dobře�zná�své�úkoly�
a�má�dost�zkušeností,�aby�je�řešil.

Krajští�politici�zdravotnictví�
neumí�nebo�umět�nechtějí

Mgr. Jaroslav 
Borka
krajský 
zastupitel za 
KSČM

Domov pro seniory v Lázních Kynžvart poskytuje své služby seniorům
v jednolůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením.

Pečujeme zejména o klienty s převážnou nebo úplnou závislostí na péči druhé osoby 
(např. ležící klienti, na vozících nebo smyslově postižení).

Nabízíme služby:
• domov se zvláštním režimem, tj. senioři s chronickým duševním onemocněním 

(Alzheimerova nemoc, demence aj.)
• domov pro seniory

Bližší informace na: tel.: 354 691 403, 731 978 044
Email: info@domovkynzvart.cz., www.domovkynzvart.cz

Sociální služby jsou poskytovány za finanční podpory Karlovarského kraje.

Domov pro seniory v Lázních KynžvartVýkup 
starého papíru

za 9 ct/1 kg (cca 2,00 Kč/kg)

Fa Schrottmobil, 
Talsperrenstrasse 4

08606 Oelsnitz, Německo
tel. 0049/176-21793134

Otevřeno: 
po-pá 9-18, so 9-13 hod.
w w w . s c h r o t t m o b i l . i n f o  

OSTROV    Koňský rybník u Ostrova 
je nově další položkou na seznamu 
přírodních památek našeho regionu. 
Nádrž patří do soustavy Boreckých 
rybníků, které byly zařazeny mezi 
Evropsky významné lokality. Záro-
veň došlo k úpravě hranic přírodní 
rezervace Vladař na Žluticku a pří-
rodní památky Tisovec u Kraslic. 

„Stalo se tak v souladu s Naturou 
2000, což je soustava lokalit chrá-
nící nejvíce ohrožené druhy rostlin, 
živočichů a přírodních stanovišť. 
Pokud budou přírodními památka-
mi a přírodní rezervací, budou mít 
samozřejmě daleko vyšší stupeň 
ochrany. Z druhé strany na ně zase 
můžeme čerpat dotační prostředky,“ 
uvedla hejtmanka Jana Mračková 
Vildumetzová.

U Koňského rybníka je předmě-
tem ochrany populace a biotop čolka 
velkého, blatnice skvrnité a rozmno-
žovací biotop skokana ostronosého. 

Na Vladaři se pro změnu nachází 
mimořádně zachovalá a druhově 
pestrá vegetace hercynských dubo-
habřin, suťových lesů v komplexu 
s floristicky pestrými společenstvy 
xerotermních trávníků a celá řada 
dalších vzácných a zvláště chrá-
něných druhů rostlin a živočichů. 
U Tisovce se pak jedná o jedinečná 

společenstva evropských suchých 
vřesovišť. Z nařízení Rady Karlo-
varského kraje vyplývá, že na území 
dotčených lokalit lze pouze se sou-
hlasem příslušného orgánu ochrany 
přírody umisťovat například nové 
stavby, provádět terénní úpravy či 
měnit druh nebo způsob využití po-
zemků.  (KÚ)

Koňský rybník u Ostrova 
je přírodní památkou

KARLOVY VARY   Obyvatelé naše-
ho regionu se mají v roce 2019 roz-
hodně na co těšit. Karlovarský kraj 
bude mít v květnu tu čest zahájit 
celorepublikový Festival muzejních 
nocí v nově zrekonstruovaných 
prostorách Muzea Karlovy Vary. 
Zároveň se stane hlavním partne-
rem národní putovní výstavy Má 
vlast cestami proměn, kterou si 
každoročně nenechají ujít více jak 
tři miliony návštěvníků. V červenci 
se pak poprvé zapojí do Dnů lidové 
architektury. 

„Letošní rok se nesl ve znamení 
velkolepých oslav stého výročí za-
ložení Československé republiky 
a já mám velikou radost z toho, že 
i v příštím roce budeme moci našim 
obyvatelům nabídnout pestrou šká-
lu kulturních akcí s bohatým pro-
gramem. Jedná se o akce s dlouho-

letou tradicí, které se těší velkému 
návštěvnickému zájmu a do kterých 
se zapojíme vůbec poprvé. Pro náš 
kraj je to obrovská prestiž a zároveň 
skvělá příležitost, jak představit na-
ši činnost lidem. Těším se, že se na 
některé z akcí společně potkáme,“ 
uvedla Daniela Seifertová, náměst-
kyně hejtmanky Karlovarského kra-
je pro oblast kultury a památkové 
péče.

Celorepublikový Festival muzej-
ních nocí se bude konat v roce 2019 
již popatnácté. Pokaždé je zahajo-
ván v jiném městě a pro jubilejní 
ročník si vybrala Asociace muzeí 
a galerií ČR právě Karlovy Vary. 
Místní muzeum obdrželo za rekon-
strukci budovy a vybudování inter-
aktivní expozice nejvyšší ocenění 
v národní soutěži Gloria musaealis. 
Putovní výstava Má vlast cestami 

proměn, jež seznamuje s úspěšnými 
projekty napříč regiony, vstoupí do 
jedenáctého ročníku. Karlovarský 
kraj se stane hlavním partnerem 
akce a na jejím slavnostním zahá-
jení, které proběhne již tradičně na 
Vyšehradě, bude mít možnost vlast-
ní prezentace, včetně vystoupení 
regionálních umělců a prodeje lo-
kálních potravin. O tom, že je Kar-
lovarský kraj bohatý i na vesnickou 
architekturu, se pak budou moci 
lidé přesvědčit v rámci Dnů lidové 
architektury. Celodenní akce, jejíž 
součástí budou odborné přednášky, 
komentované prohlídky, vystou-
pení lidových souborů či řemeslný 
trh, se uskuteční v areálu jedné z vy-
braných památek. Bližší informace 
o připravovaných akcích budou 
uveřejněny na webových stránkách 
Karlovarského kraje.  (KÚ)

Rok 2019 nabídne Festival muzejních nocí, 
národní putovní výstavu i Dny lidové architektury

Díky akci Karlovarského kraje „Vánoční strom splněných přání“ se v prosinci minulého roku 
mohli opět radovat z nakoupených dárků klienti ze Zařízení následné rehabilitační a hospicové 
péče (REHOS) Nejdek, z Domovů pro seniory i členové seniorských organizací. Rádi bychom 
proto poděkovali všem štědrým dárcům, kteří si společně zahráli na Ježíšky a pomohli tak splnit 
byť i velmi skromná přání mnohdy opuštěných babiček a dědečků.  (KÚ)

Vánoční strom splněných přání

Foto: KÚ
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SOUTĚŽNÍ
KŘÍŽOVKA 
Tajenka křížovky z minulého 
čísla zněla: NOVÁ MOBILNÍ 
APLIKACE MŮJ GLOBUS

Tři vylosované výherce 
z minulého čísla budeme 
kontaktovat a zašleme ka-
ždému z nich poukázku na 
nákup do Globusu v hod-
notě 500 Kč.

Ministerstvo obrany ČR 
otevře v letošním roce 
v našem regionu pobočku 
vojenské střední školy. 
V atraktivním školním kom-
plexu (najdete v tajence) se 
bude vyučovat nový obor 
(najdete v tajence), který 
je primárně zaměřen na 
přípravu obslužného perso-
nálu letiště. Nenechte si 30. 
ledna ujít v pořadí už druhý 
ze Dnů otevřených dveří 
naplánovaných na začátek 
roku 2019.

Vyluštěnou tajenku spolu 
s vaší adresou posílejte do 
3.2.2019 na e-mail: 
karlovy.vary@mediaas.cz, 
zn. Křížovka.

LEDEN | 2019

Muzeum zve na přednášku o svědeckých stromech
V Karlovarském kraji je mnoho míst, která byla v nedávné minulos-
ti z nejrůznějších důvodů lidmi opuštěna. Posledními živými svědky 
zaniklých obcí jsou staré stromy, takzvané svědecké stromy. O jejich 
vyhledávání, dokumentaci a ochraně bude posluchačům v Muzeu 
Karlovy Vary vyprávět Jaroslav Michálek z Muzea Sokolov. Akce za-
číná v 17 hodin.
Muzeum Karlovy Vary, 24. 1. 2019

Poznejte zaniklá a znovuobjevená řemesla
Nenechte si ujít zajímavou akci ve Dvoraně Zámku Ostrov, která vás 
přenese do časů našich babiček a prababiček. Uvidíte techniky sta-
rých řemesel, jako je paličkování, drátování, dřevořezba, modrotisk, 
korálkování, patchwork, ruční šití hraček a mnohé další. Akce bude 
probíhat od 13 do 17 hodin. Vstup je volný.
Zámek Ostrov, 30. 1. 2019

Přijďte na třetí ročník konference Péče o památky a krajinu 
Spolek pro dokumentaci a obnovu památek Karlovarska pořádá ve 
spolupráci s Karlovarským krajem třetí ročník konference Péče o pa-
mátky a krajinu v Karlovarském kraji. Těšit se můžete na prezentaci 
činnosti spolků, obcí a dalších institucí v oblasti záchrany a obnovy 
památek a kulturní krajiny na území našeho regionu. Akce začíná v 9 
hodin a poběží až do 17 hodin. Vstup je volný.
Krajská knihovna Karlovy Vary, 14. 2. 2019

Výstava ukazuje, jak se vyrábí porcelán
Přemýšleli jste někdy nad tím, jak vzniká porcelán a kolika rukama 
musel projít i ten nejobyčejnější hrnek, než se z továrny vydal na ces-
tu k vám? Na tuto a mnohé další otázky vám odpoví nová výstava při-
chystaná ve spolupráci s Vogtlandmuseum Plauen, jež se příznačně 
nazývá „Ze života porcelánového šálku“. Součástí akce je také bo-
hatý doprovodný program, k němuž patří komentované prohlídky, 
přednášky, workshop či muzejně-edukační nabídka pro školní třídy.
Muzeum Františkovy Lázně, 23. 11. 2018 – 22. 4. 2019

Přednáška věnovaná památkám hornické minulosti 
Archeolog Muzea Karlovy Vary Jan Tajer promluví v Královské min-
covně v Jáchymově o ukončeném výzkumu významných památek 
hornické minulosti Krušných hor, který byl věnován kostelu sv. Anny 
na Božím Daru a Seidlově rybníku nad Jáchymovem. Obě lokality 
přinesly zajímavé poznatky o vývoji a změnách hornické krajiny ra-
ného novověku. Začátek akce je naplánován na 17 hodinu.
Muzeum Královská mincovna Jáchymov, 16. 2. 2019

KULTURNÍ TIPY Výtvarná soutěž: Věk 
pro nás není překážkou

Senioři, kteří se věnují některé 
z výtvarných činností, se opět 
mohou zapojit do dalšího roční-
ku oblíbené soutěže „Věk pro nás 
není překážkou“. Jejím cílem je 
ukázat, že i v pokročilém věku 
může být člověk stále aktivní a že 
dokáže tvořit povedená umělec-
ká díla. Práce lze odevzdávat až 
do 28. února 2019. 

Soutěže se mohou účastnit 
obyvatelé Karlovarského kra-
je, kteří jsou starší šedesáti let. 
Soutěží se celkem ve třech kate-
goriích. Přihlašovat lze nejenom 
ruční práce, obrazy, ale i foto-
grafie. Z každé kategorie budou 
odbornou porotou vybrána tři 
nejlepší díla, jejichž autoři se 
mohou těšit na pěkné ceny v po-
době dárkových košů a publikací 
o regionu. „Každý rok se nám do 
soutěže přihlašují desítky senio-
rů, kteří i přes vysoký věk nevá-
hají vzít do ruky malířské náčiní 
a foťák a s chutí tvoří. Věřím te-

dy, že i tento ročník soutěže bude 
úspěšný minimálně jako ty pře-
dešlé a že se nám opět sejde celá 
řada krásných prací. Už nyní se 
na všechny moc těším,“ uvedla 
hejtmanka Jana Mračková Vild-
umetzová.

Každý senior může přihlásit 
pouze jedno dílo, které by ne-
mělo být starší více jak dva roky. 
Práci může osobně doručit po te-
lefonické domluvě do kanceláře 
Veroniky Severové (telefon: 354 
222 116) nebo ji poslat poštou na 
adresu: Krajský úřad Karlovar-
ského kraje, Veronika Severová, 
Závodní 353/88, 360 06 Karlovy 
Vary. Dílo musí být opatřeno po-
piskem se jménem a příjmením, 
věkem a kontaktem, zapotřebí 
je uvést jak adresu, tak i telefon. 
Výtvory všech soutěžících budou 
po slavnostním vyhlášení výsled-
ků k vidění na společné výstavě 
v prostorách krajského úřadu

.  (KÚ)

Opustil nás válečný veterán
V ranních hodinách na Štědrý 

den zemřel v ostrovské nemocni-
ci ve věku 91 let válečný veterán, 
předseda Československé obce 
legionářské – jednota Karlovy Va-
ry a člen předsednictva Českého 
svazu bojovníků za svobodu, Ing. 
Václav Šrámek.

Narodil se 25. 7. 1927 v české ro-
dině v Záhřebu v bývalé Jugoslá-
vii. V letech 1939 -41 převáděl 
uprchlíky z Československa na je-
jich cestě do čs. zahraniční armá-
dy. Od léta 1944 se aktivně účast-
nil národně osvobozeneckého boje 
Jugoslávie a působil jako kurýr 
brigády Zagrebačka. V roce 1945 
sloužil v jugoslávské armádě. Po 
návratu do ČSR studoval na Vo-
jenské technické akademii v Brně. 
Příslušnost k jugoslávské armádě 
vedla v roce 1951 k vyloučení ze 
studia. V roce 1966 vystudoval 
VŠE v Praze a až do důchodu byl 
zaměstnancem Uranových dolů 
Jáchymov jako technik, ekonom 
a projektant. Angažovanost v roce 
1968 pro něj znamenala další po-
stih.

Jako badatel se do posledních 
okamžiků zabýval především vo-
jenskou historií. Zpracovával tzv. 
„balkánskou cestu“, pro krajany 
v Chorvatsku vydal několik člán-

ků o zapojení Čechů za 2. světové 
války. Mimořádně záslužné bylo 
jeho bádání v regionální historii. 
Vytvořil ucelený přehled o zapoje-
ní občanů Karlovarska na frontách 
1. a 2. světové války, o perzekuci 
židovského obyvatelstva, o lidech, 
kteří skončili v koncentračních tá-
borech. Zaměřil se nejen na rodá-
ky z Karlovarského kraje, ale také 
na ty, kteří se sice narodili jinde, 
ale po válce na území našeho kraje 
žili. Pořádal besedy pro žáky, stu-
denty i učitele. Jednal se starosty 
obcí, předával jim podklady pro 
kroniky, usiloval o to, aby v mís-
tech byly instalovány pamětní des-
ky a památníky. Poutavé byly jeho 
články v Krajských listech i dalších 
periodikách. Mottem jeho snažení 
bylo „Aby se nezapomnělo“.

Václav Šrámek obdržel řadu 
ocenění. Velmi si vážil uznání jako 
„Občan Ostrova“, které osobně 
převzal v dubnu 2018. V polovině 
prosince 2018 získal ocenění Kar-
lovarského kraje jako významná 
osobnost regionu k výročí 100 let 
vzniku samostatné Českosloven-
ské republiky. Válečný veterán nás 
sice opustil, zůstane po něm však 
obrovský kus odvedené práce. 
Čest jeho památce!

 PhDr.�Zdeněk�MusilVYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ 
POLICEJNÍ ŠKOLA MV V PRAZE

Odbor středního policejního 
vzdělávání Sokolov
Jednoty 1620, Sokolov

Pro školní rok 2019/2010 otevíráme 2 třídy (52 žáků)
obor: Bezpečnostně-právní činnost 68-42-N/01
čtyřleté vzdělání ukončené maturitní zkouškou

Bc. Soňa Šulcová
tel.: +420 352 466 162
e-mail: sulcova@skolamv.cz

PRO POBOČKU V SOKOLOVĚ PŘIJMEME 
APROBOVANÉ STŘEDOŠKOLSKÉ UČITELE 
VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH PŘEDMĚTŮ

www.skolamv.cz

Pobočka Sokolov Praha - Hrdlořezy

SLEDUJTE NÁS

Karlovarský kraj 
- oficiální stránka
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www.kr-karlovarsky.cz           www.facebook.com/Karlovarsky.kraj

KARATISTÉ 
Mistři republiky a další medailisté z klubu Karate Tygr Karlovy Vary se přišli pochlubit na krajský úřad 
medailemi a poháry získanými na MČR 2018 v olympijském karate, které se konalo na začátku prosin-
ce. Hejtmanka Jana Mračková Vildumetzová jim poděkovala za skvělou reprezentaci kraje a připomněla, 
že karate bylo zařazeno na program zimní olympiády dětí a mládeže 2020, která se bude konat v našem 
regionu. Hlavní trenér karatistů Jan Ruth zmínil, že v témže roce se karate dostane i na program letních 
olympijských her v Japonsku. Všem moc blahopřejeme a budeme držet palce Martinu Eliášovi, který nás 
bude reprezentovat na Mistrovství Evropy v Dánsku. (KÚ)

BLAHOPŘEJEME SPORTOVCŮM

Karlovarský kraj každoročně vy-
hlašuje anketu, prostřednictvím kte-
ré oceňuje sportovce, trenéry a spor-
tovní legendy za jejich mimořádné 
úspěchy. Nejinak tomu bude i letos. 
Upozorňujeme však, že v rámci po-
dávání nominací dochází ke změně. 
Návrhy na ocenění budou nově při-
jímat okresní sdružení České unie 
sportu, a to do 31. ledna 2019. 

„Anketní lístky již nebudou zasí-
lány Karlovarskému kraji, tak jako 
tomu bylo v předešlých letech, ale 
okresním sdružením České unie 
sportu v Karlových Varech, Soko-
lově a Chebu. Díky tomu tak už ne-
bude docházet k duplicitě nominací 
a zároveň výsledky sportovců ověří ti 
nejpovolanější, kteří mají v této ob-

lasti největší přehled,“ upřesnil rad-
ní pro školství, mládež a tělovýchovu 
Jaroslav Bradáč.

Nominační formulář, jenž je spo-
lečný jak pro města, okresy, tak nově 
i pro kraj, je k dispozici na interneto-
vých stránkách www.cuskv.cz. An-
ketní lístek je nutné si nejprve stáh-
nout do počítače a až poté jej vyplnit 
a data uložit. Vyplněný formulář je 
pak třeba zaslat e-mailem na kon-
takty uvedené v závěru formuláře. 
Vybrané nominace v rámci okres-
ních kol budou následně postoupeny 
Karlovarskému kraji.

Anketu bude posuzovat Komise 
Rady Karlovarského kraje pro tělo-
výchovu a sport, která předloží Radě 
Karlovarského kraje návrhy na oce-
nění. Slavnostní vyhlášení výsledků 
by se pak mělo uskutečnit na jaře 
tohoto roku. V uplynulém ročníku 
bylo odevzdáno přes 120 nominací. 
Hlavní cenu hejtmanky Karlovar-
ského kraje si odnesli závodnice na 
horském kole Veronika Kubínová, 
plavkyně Vendula Dušková a stolní 
tenista Antonín Gavlas. Mimořád-
né ocenění získal dostihový jezdec 
a trenér Josef Váňa. (KÚ)

Nominujte sportovce roku 2018

EuroHeroes pokračuje. 
Hledat se budou noví hrdinové
KARLOVY VARY    V Karlových 
Varech byl loni v jako prvním měs-
tě zahájen projekt EuroHeroes. Po 
úspěšné premiéře nejenže tahle 
vytrvalecká aktivita pokračuje, 
ale rozšiřuje se dokonce do dal-
ších dvou českých měst. Pořáda-
jící RunCzech chce tímto krokem 
posílit stávající projekty Evropské 
atletické asociace a ještě více je 
rozvinout. „Věřili jsme, že v rámci 
projektu EuroHeroes v Karlových 
Varech nebo v Českých Budějo-
vicích objevíme nové hrdiny, jenž 
budou ostatní inspirovat ke sportu 
a aktivnímu životnímu stylu. Šestý 
ročník lázeňského půlmaratonu 
ovládla poprvé v historii Eva Vrab-
cová Nývltová, což bylo hodně 
dojemné,“ uvádí Carlo Capalbo, 
prezident organizačního výboru 
RunCzech a předseda komise sil-
ničních běhů IAAF.

Jako svou iniciativu představil 
RunCzech projekt v roce 2018 ve 
spolupráci s Evropskou atletic-
kou asociací. Snahou je podpora 
talentů evropské atletiky a jejich 
další rozvoj v širším kontextu. Cí-
lem je najít nové sportovní hrdiny. 
EuroHeroes se úspěšně rozjíždí, 
projekt byl pozitivně vnímán jak 
běžci tak veřejností, a proto v nad-

cházející sezoně RunCzech věnuje 
hned čtyři své regionální závody 
na podporu evropské atletiky. 
Mattoni 1/2Maraton Karlovy Vary 
byl oceněn certifikátem 5 Star Qu-
ality Road Race certificate, což je 
dle norem EAA známkou kvalitní-
ho závodu.

Vytrvalostní běhy jsou v jednad-

vacátém století pod dominancí af-
rických běžců. Ohromná motivace 
především keňských a etiopských 
vytrvalců vedla k překonání řady 
světových rekordů, ale zároveň tak 
zastínila výkony evropských atle-
tů. V záplavě afrických šampionů 
ztrácí evropské publikum svoje 
hrdiny. Média si přestávají všímat 
lokálních elitních běžců, ke kte-
rým by měli mít fanoušci a spor-
tovci nejblíže a jejichž výkony by 
měly inspirovat mladší generace. 
Záměrem iniciativy EuroHeroes 
je ovšem nejen podpora závodních 
běžců, ale zejména propagace po-
hybu a zdravého životního stylu 
u široké veřejnosti. 

Nová iniciativa RunCzech chce 
posílit stávající projekty Evropské 
atletické asociace (EAA). „Všech-
ny závody RunCzech jsou oceněny 
také pěti hvězdičkami evropské at-
letické platformy ‚Běh pro všech-
ny‘, na což může být RunCzech 
právem hrdý. Je velmi důležité, 
aby evropští atleti dostávali více 
příležitostí závodit na evropských 
silničních bězích a EuroHeroes 
jsou úžasnou iniciativou na pod-
poru a propagaci této platformy,“ 
říká Svein Arne Hansen, prezident 
EAA.  (KÚ)

Eva Vrabcová-Nývltová   Česká vy-
trvalecká jednička splnila papírové 
předpoklady a roli favoritky letošního 
karlovarského půlmaratonu proměni-
la v první české vítězství v některém 
ze závodů RunCzech. Naposledy se 
stejný kousek podařil Janě Klimešové 
v roce 2000 na pražském půlmarato-
nu.    Foto: RunCzech.

Bližší informace k anketě podá Ing. Martina Fučíková, 
e-mail: martina.fucikova@kr-karlovarsky.cz, tel.: 354 222 596, 736 650 379


